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حزبی تودە 
لە ترۆپكەوە بەرەو 

ئاوابوون
نوسینی: رەفعەت مورادی
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ناكۆكییە ناوخۆییەكانی حزبی تودە
نەوت،  خۆماڵیكردنی  بە  بزووتنەوەی  ئارای  هاتنە  سەرەتای  لە 

نەفەسێكی  بە  باڵ  هەردوو  موسەدیق،  دكتۆر  سەرۆكایەتی  بە 

دوژمنانەوە بەرانبەر بە دەوڵەت هەڵوێستیان وەرگرت، بەاڵم پاش 

راپەڕینی30 پووشپەری 1952 باڵی میانەڕەو كە رێبەرایەتی حزبی 

دكتۆر  لەگەڵ  نەرمونیانتر  تاڕادەیەك  هەوڵیدا  دەست،  گرتبووە 

موسەدیقدا بجوڵێتەوە، بەاڵم ناكۆكی ناوخۆیی حزب تا ڕادەیەك 

ئەو هەواڵنەی سنوردار كرد.  

شەرمینی"  "نادر  رێبەرایەتی  بە  تودە  حزبی  الوانی  رێكخراوی 

بە روشمە توند وتیژەكانیان  و بە هێرشكردنە سەر موسەدیق لە 

ریزی یەكەمی نەیارانی موسودیقدا بوون، بەاڵم شەرمینی ژێربەژێر 

هاوپەیمانی باڵی میانەڕەو بوو و لەدژی كیانووری پیالنی دەگێڕا، 

باڵی میانەڕەو كە بەردەوام لەالیەن توندڕەوەكانەوە بەرەوڕووی 

ڕەوتێكی  كە  پاڵ  دەخرایە  ئەوەیان  تۆمەتی  دەبوونەوە،  رەخنە 

ریفۆرمیستی، شۆڤینیزم  و سازشكارن، لە بەرانبەردا میانەڕەوەكان 

لە  توندڕەوانەتر  ڕوانگەیەكی  لە  الوان و  رێكخراوی  پاڵپشتیی  بە 

دژی باڵی توندڕەو دەوەستانەوە  و ئەوانیان بە سازشكار تۆمەتبار 

پێكەوە  ئەگەری  كردەوە  بە  ئاڵۆزەدا  دۆخە  لەو  بۆیە  دەكرد، 

كاركردنیان لە ئارادا نەبوو. 

 ئامانج  و بەرنامەی حزبی تودە )3( 

بە  ئێستا  تاكو  دامەزراندنیەوە،  سەرەتای  لە  هەر  تودە  حزبی 

كونگرەدا  شەش  ماوەی  لە  رۆژ و  هەلومەرجی  گرتنی  لەبەرچاو 

بەرنامە و ستراتیژیی خۆی گەاڵڵە كردووە كە دەتوانین كۆی ئەو 

بەم  تودە  مەودایەی حزبی  دوور  درێژمەودا  و  بەرنامە  ئامانج و 

شێوە پۆلێن بكەین:

 ــ پاراستنی سەروەریی خاك و نیشتمان.

یەكسان  دەرفەتی  دابینكردنی  باج  وغەرامە و  كەمكردنەوەی  ــ   

 وبێ بەرامبەر بۆ خوێندن.

پاشایەتی  و  رژێمی  داراییەكانی  سامان  و  دەستبەسەراگرتنی  ــ 

گەڕاندنەوەی بۆ داهاتی گشتی.

كشتوكاڵ،  كەلتووری،  ئــابــووری،  سیستمی  لە  چاكسازی  ــ 

تەندروستی، پیشەیی، بازرگانی  و باشتركردنی ئاستی ژیانی خەڵك. 

جێگیر  مەبەستی  بە  دیموكراتیك  حكومەتێكی  دامەزراندنی  ــ 

كردنی سۆسیالیزم  و بەدیهێنانی ئازادی  و دادپەروەری  و سەروەری 

نیشتمانی كە ئامانجی كۆتایی حزبی تودەیە.

 ــ تۆكمەكردنی ریزەكانی بزووتنەوەی كرێكاری  و كۆمۆنیستی. 

 ــ دژایەتیكردنی تێڕوانینی ناسیۆنالیستی  و شۆڤینیزمانە و هاوكات 

لە  نەتەوانەی  كەمە  ئەو  هەموو  نێوان  یەكگرتوویی  بۆ  خەبات 

ئێراندا دەژین.  

  ــ رێكخستن  و ئامادەكردنی خەڵك بە تایبەت چەپەكان لە دژی 

سەرەڕای وەفاداربوون  و پابەندبوون بە شرۆڤەی یەكێتی سۆڤێت بۆ ماركسیزم  و سـ
دەسكەوتەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر لەناو حزبی تودەدا دوو باڵی میانەڕەوو توندڕەو 
لە  ب��ەردەوام  شەخسیەكانیشدا  پرسە  تەنانەت  پراكتیكی  و  و  تیۆریی   لەبواری 
ملمالنێدا بوون، تیۆریی داڕێژەری سەرەكی، باڵی توندڕەو ئەحمەد قاسمی بوو كە 
لەالیەن غواڵم حسێن فروتەن، حسێن سەقایی، كیانوری  و عەبدولسەمەد كامبەخش 
پشتگیری لێدەكرا، لە بەرامبەردا ئیرەج ئەسكەندەری بە پشتگیری موحەمەد بارامی، 

مورتەزا یەزدی  و حسێن جه ودەت باڵی میانەڕەوەكانی پێكدەهێنا. 
باڵی توندڕەو سەبارەت بە هاوپەیمانی لەگەڵ "بەرەی یەكگرتووی گەل" كە لەالیەن 
ئەم  تێگەیشتنی جیاوازیان هەبوو  و  پێشنیار كرابوو،  روسیاوە  حزبی كۆمۆنیستی 
تیۆرییەیان تەنها بە مەرجێك قەبووڵ دەكرد، كە حزبەكانیتر قایل بە رێبەرایەتیی 
حزبی تودە بن، ئەمەش بەو واتایە بوو كەلە پراكتیكدا هیچ ئەگەرێك بۆ پێكهێنانی 
ئەو بەرەیە نەدەمایەوە، لە بەرانبەردا باڵی میانەڕەو لێكدانەوەیەكی كراوەتری بۆ 
حزبی  رێبەرایەتیكردنی  فەرزكردنی  بەبێ  پێیوابوو،  هاوپەیمانێتییە هەبوو  و  ئەم 

تودە دەكرێ ئەو هاوپەیمانێتییە پێكبێت.
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فاشیزم و هاوكات بەرگریكردن لە یەكێتی سۆڤێت.

لە  رێكخستنیان  و  رەنجدەران  و  زەحمەتكێشان   لە  بەرگری  ــ   

سەرتاسەری واڵتدا.

 ــ خەبات بۆ بەدیهێنانی ئاشتی و ئازادی و دیموكراسی لەئێراندا.

ئێران  گەلی  بۆ  فیدراڵی  پێكهاتەیەكی  لەسەر  پێداگری  ــ   

هەموو  مافی  تێیدا  كە  دیموكرات  سیستمێكی  لەچوارچێوەی 

نەتەوەكانی ئێران پارێزراو بێت  و شانبەشانی یەك گەشە بكەن. 

 ــ داكۆكی كردن لە جیهانبینی ماركسیزم - لینینیزم و گونجاندنی 

لەگەڵ هەلومەرجی كۆمەڵگای ئێراندا.

حزبی تودە و شۆڕشی 1978 )4(
پاش چەندین ساڵ دوورخستننەوە، لەگەڵ دەسپێكی جموجووڵی 

حزبی  ئێران،  گەالنی  شۆڕشی  بۆ  سازیكردن  زەمینە  سیاسی  و 

ئاینییەكاندا  نەتەوەیی و  هێزە  لەگەڵ  نزیكی  پەیوەندییەكی  تودە 

دروست كرد، حزب سەرەڕای كەمیی كادیر، توانی هەزاران كەس 

بۆ ناو ریزەكانی خۆی رابكێشێت، لە ناوخۆی ئێراندا بە تایبەت 

لە زانكۆكاندا خوێندكاران دەستیان دایە خەبات  و چەندین گروپی 

"فیداییانی گەلەوە"  لە رێكخراوی  نەوید كە  لەوانە گروپی  نوێ 

جیاببوونەوە، یەكیەتی دیموكراتی گەلی ئێران و كۆمەڵەی زیندانیانی 

مۆسكۆدا  شاری  لە  هاوكات  جموجۆڵ،  كەوتنە  تودە  بە  سەر 

چاودێریی  لەژێر  شۆرش  ڕەوتــی  بەدواداچوونی  بۆ  ناوەندێك 

سەروبەندەدا  لەو  هەر  دامــەزرا،  عەلیۆف"  حەیدەر  ــەزەر  "ن

ژمارەیەك لەو ئەندامانەی كە ئامادە نەبوون بگەڕێنەوە ناوخۆی 

ناوەندی  كۆمیتەی  لە  هەفدەیەم  پلینۆمی  بڕیاری  بەپێی  واڵت 

كیانووری  وەالنران و  بوو،  حزب  ناوەندیی  كۆمیتەی  دوایین  كە 

پەیوەندی  لە  هەڵبژێردرایەوە،  یەكەم  سكرتێری  وەك  جارێكیتر 

لەگەڵ رۆڵی حزبی تودە لە شۆڕشی 1978دا علی ئەكبەر هاشمی 

رەفسەنجانی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا ئاماژە  بــە دیـــدار و 

كۆبوونەوەكانی خۆی لەگەڵ كیانوری دەكات كە لە ماڵی محەمەد 

تودە  حزبی  دەڵێت:  ناوبراو  داوە،  سازییان  یەحیەوی  عەلی 

هەوڵێكی بەرباڵوی بۆ بەهێز كردن  و فراوانكردنی رێكخستنەكانی 

بوو،  سەركەوتوو  ڕوەشەوە  لەم  ئێراندا و  سەرتاسەری  لە  خۆیدا 

ئەم حزبە پاش 25ساڵ سەركوت  و زەبر و زەنگ لەالیەن رژێمی 

خۆیدا  ریزەكانی  لە  ئەندام  هەزاران  كۆكردنەوەی  بە  توانی  شا 

بە شێوەیەكی تۆكمە چاالكییەكانی رێكبخات  و بە باڵوكردنەوەی 

نامیلكەیەكی  و  كتێب   چاپگەیاندنی  بە  رۆژنامە و  گۆڤار و  دەیان 

زۆر كەشوهەوای كۆمەڵگای بگۆڕی  و كاریگەرییەكی زۆر لەسەر 

حزب  دروشمەكانی  شوێندانانی  دابنێت،  گەنج  توێژی  كۆمەڵگاو 

كردنی  خۆماڵی  بە  زەوی وزار،  سیستمی  لە  چاكسازی  لەوانە: 

لە  بوو  تودە  مەعنەوی حزبی  دەسكەوتی  دەرەكی  و  بازرگانیی 

سەرەتای شۆڕشدا، ئەم حزبە توانی بە رێكخستن  و یەكخستنی 

هێزی كار لە رێگای سەندیكا كرێكارییەكانەوە یاسای كار بەسەر 

دەوڵەتدا بسەپێنێت.

هەر لەو پەیوەندییەدا خامەنەیی رێبەری ئێستای شۆڕشی ئیسالمی 

ئێران دەڵێت: "لەسەرەتای شۆڕشدا هەموو شتێك لەژێر كۆنترۆڵی 

حزبی تودەدا بوو، بە جۆرێك ئێمەمانان ئەم  هه ژموونەی حزبی 

تودەمان بە ڕوونی هەست پێدەكرد" 

دژی  لە  ئەمه ریكای  پیالنەكانی  لە هەمان سەرەتادا  تودە  حزبی 

شۆڕش قاو دەدا ت و بۆ یەكەم جاریش ئەگەری هێرشی سەربازی 

بۆ سەر ئێرانی راگەیاند، هەر بۆیە یەكەمین رێكخراوی سیاسی 

ئێران بوو كە بە باڵوكردنەوەی بانگەواز، داوای لە گەلی ئێران 

كرد ئامادە بن بۆ بەرگری لە بەرانبەر هێرشی رژێمی بەعس بۆ 

سەر واڵتەكەیان.

 حزبی تودە لە هەمان سەرەتای سەركەوتنی شۆڕشدا هەوڵێكی 

بەرباڵوی خستە گەڕ بۆ ئەوەی بەرەیەكی یكگرتووی جەماوەری بە 

مەبەستی بەرگریكردن  و شۆڕكردنەوەی دەسكەوتەكانی شۆڕش لە 

هەموو ئاستێكدا پێكبێنێت، لەو پەیوەندییەشدا پێیوابوو بەشداری 

ئایەتواڵ خومەینی  و رێكخراوە چەپەكان لەوانە چریكە فیداییەكان، 

ئەو  دەتوانێ  كوردستان  دیموكراتی  حزبی  خەڵق  و  موجاهدینی 

نەتەنیا  تودە  حزبی  هەوڵەی  ئەم  بەاڵم  بێنێت،  بەدی  ئامانجە 

بۆ  سەرەتایەك  بە  بوو  بەڵكو  نەهێنا،  بەدەست  سەركەوتنی 

دروستبوونی ناكۆكی لە نێوان ئەم حزبە و رێكخراوە چەپەكانیتر 

تازە  لەالیەن هێزی  كە  كوردستان  دیموكراتی  تەنانەت حزبی   و 

گرتنەبەری  سەرەڕای  هێرش.  بەر  كەوتە  گەیشتووە  بەدەسەاڵت 

بە  دەخرا،  پەراوێز  زیاتر  تودە  حزبی  دەهات  تا  سیاسەتە  ئەم 

پەرلەمان  خولی  یەكەمین  بۆ  هەڵبژاردنی  یەكەمین  لە  جۆرێك 

عمومی  و  عەلی  موحەمەد  و  كیانوری  لەوانە:  حزب  رێبەرانی 

ژمارەیەكی تر لە پالێوراوانی حزبی تودە بە تۆمەتی ئایدیۆلۆجیای 

ساڵی  كۆتایی  لە  پێنەدرا،  بەشداریكردنیان  مافی  ماركسیستی 

بیانووی  بە  تودە  ئەندامانی حزبی  رێبەران  و  لە  زۆرێك   1982

داڕشتنی پیالنی كۆدەتا دەستگیر كران  و لەژێر ئەشكەنجەدا ناچار 

كران دان بە سیخوڕی بۆ ڕوسیا بنێن  و ئەم داننانەشیان بەپێی 

كرایەوە،  پەخش  تەلەفزیۆن  لە  ئامادەكراو  لەپێش  بەرنامەیەكی 

هەرچەند دەوڵەت توانی بە نیشاندانی كیانوری  و موحەمەد عەلی 

عمومی لە تەلەفزیۆندا تا ڕادەیەكی زۆر بیروڕای خەڵك بۆ الی 

خۆی رابكێشێت، بەاڵم دواتر بە مردنی تەقی كەیمەنش  و 13 



56

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێراندا ئەم سیناریۆیە  لە زیندانەكانی  ئەندامی تری حزبی تودە 

شكستی هێنا.

ئەندامی حزبی   )101(1983 ساڵی  كۆتایی  لە  واتە  دواتر  سالێك 

ئێران  دەریایی  هێزی  سەركەوتووی  فەرماندەی  لەوانە:  تودە 

بەهرام ئەفزەلی، فەرماندەی سەركەوتووی بەرەی شەڕی رۆژئاوا 

بیژەن  لەگەڵ عێراق سەرهەنگ هۆشەنگ عەتاریان، سەرهەنگ 

سەوزەكان  بەكاڵو  كە  تایبەتییەكان  هێزە  فەرماندەی  كەسری 

دەناسران، فەرماندەی سەركەوتووی شكاندنی گەمارۆی عه بادان لە 

شەڕی )ئێران - عێراق(، سەرهەنگ حەسەن ئازەرفەر، سەرهەنگ 

سەیفواڵ غیاسوەندو سەرهەنگ ئەبولقاسم ئافرانی و لە دادگایەكی 

بوو  رەیشەهری  موحەمەد  ــەی  دادوەرەك كە  نادیاردا  سەربازی 

محاكمە كران، لەكۆی ئەم گیراوانە 10 كەسیان لەوانە دەریادار 

سێدارە  لە  ئازەرفەر  كبیری و  عەتاریان،  سەرهەنگ  ئەفزەلی  و 

دران  و ئەوانیتر بە زیندانی درێژخایەن حوكم دران  و پاشانیش 

تیرباران كران، ئیحسان تەبەری كەلە داننانێكی  هەندێكی تریان 

نمایشیدا لە شاشەی تەلەفزیۆن پەشیمانی خۆی لە ماركسیزم  و 

مانەوە  ساڵ  چەندین  پاش  كرایەوە  باڵو  ئیسالم  بە  باوەڕهێنانی 

لە زینداندا  لە ساڵی 1989دا  مرد. لە ساڵی 1989 و پاش ئەو 

بە  لەسیدارەدانی  كوشتن  و  بە  هاتن  كۆتایی  ترسناكە  و  قۆناغە 

كۆمەڵی ئەندامانی حزبی تودە، گالین دۆپۆل بەرپرسی كۆمیسیۆنی 

تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان كە توانی سەردانی زیندانی ئێوینی 

دیدار  تودە  حزبی  گیراوێكی  چەند  لەگەڵ  توانی  بكات  تاران 

بكات، لەم دیدارەدا كیانووری لە زیندانە ئینفیرادییەكەیدا باسی 

ئەشكەنجەدرانی خۆی  و هاوسەرەكەی پێڕاگەیاند و بۆ سەلماندنی 

ئەو راستییەش باڵی شكاوی خۆی بە گالیندۆ پۆل نیشاندا، پاش 

فیروز"ەوە  "مەریم  ئەشكەنجەی  بارەی  لە  پۆل  سەردانە  ئەم 

نوسی: "بەهۆی لێدان  و ئەشكەنجەی زۆرەوە مەریەم لە بیستن  و 

دانیشتن  و خواردندا تووشی كێشە هاتووە.

كە  دروستكرد  كاردانەوەی  جۆرێك  بە  سیاسییە  كارەساتە  ئەم 

هاشمی  وەك  كەسێكی  حاكمیەتیشدا  دەزگــای  لەناو  تەنانەت 

"هەمشەهری"دا  رۆژنامەی  لەگەڵ  چاوپێكەوتن  لە  رەفسەنجانی 

بڵێت: "ئەو كارەمان نەكردبا باشتر بوو، چونكە حزبی تودە لەژێر 

چاودێریماندا بوو، من بەڵگەیەكم بۆ ئەو قسانەی كە ئەندامانی 

حزبی تودە لە هەوڵی كۆدەتا بووبن، نەدۆزییەوە، هەرچەند كە 

لە بەرژەوەندی ڕوسەكاندا كارییان دەكرد.

 رۆڵی حزبی تودە لە ڕووداوەكانی كوردستان )5(:
حزبی تودەی ئێران بە درێژایی ژیانی سیاسی لە ئێراندا بە پێی 

بە  كەی  و  كوێ   لە  جــواڵوەتــەوە و  خۆی  سیاسی  بــەرژەوەنــدی 

قازانجی بووبێت هەڵوێستی وەرگرتووە، كاتێك گۆڕەپانی سیاسی 

بۆ ڕەخسابێت»  بووە و مەجالی كار وچاالكی سیاسی  بۆ فەراهەم 

بەهێزكردنی  و  ئێران   سیاسی  رەوشی  جێگركردنی  لە  پێداگری 

بـــواری بۆ  ــەو شوێنەش كــە  ـــردوەو ل ــدی ك ــاوەن ن ــی  دەســەاڵت

نەڕەخسابێت، هەوڵیداوە دەرفەتەكان بە قازانجی خۆی بقۆزێتەوە، 

پاش پووشپەڕی ساڵی 1941 بزووتنەوە نیمچە نەتەوایەتییەكان یان 

راستر بڵێین دەسەاڵتە خۆجێیەكان لە سەرتاسەری ئێران و بەتایبەت 

خۆپیشاندانی الیەنگرانی حزبی تودە
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بەشێكی  ساڵدا  هەمان  پاییزی  لە  سەریانهەڵدا،  كوردستان  لە  

بەرفراوان لە سەرپێڵی زەهاوەوە بیگرە تا خۆرهەاڵتی دەریاچەی 

نیمچە  دەرەبەگەكان  ئاغا  و  لە  هەندێ  ڕاپەری،  خەڵك  ورمێ 

دەسەاڵتی  پێكهێنا،  لــەوالوە  لەمالو  سەربەخۆیان  دەسەاڵتێكی 

لە  كانیسانی  مەحموودخانی  سەقز،  بانە  و  لە  حەمەڕەشیدخان 

مەریوان، حەسەن خان لە دزڵی، كەریم سوڵتان لە پاوە و نەوسوود، 

و.... ئەم پاشاگەردانییە تا بەهاری ساڵی 1942 بەردەوام بوو، بۆ 

ناسیۆنالیستسیانە   نیمچە  راپەڕینە  ئەم  لەگەڵ  بوونەوە  رووبەڕوو 

پارتە سیاسییەكانی ئێران لەوانە: حزبی تودە، پەیكار و حزبەكانی 

سەرەتادا  لە  تودە  حزبی  هەبوو،  هاوچەشنیان  هەڵوێستێكی  تر 

پێیوابوو، دەوڵەتی ناوەندی دەبێت بە هێزێكی یەكگرتووەوە  و 

ببێتەوە، نەك  بە شێوەی یاسایی  و دادپەروەرانە بەرەو روویان 

لە رێگای هێزی سەربازی  و كوشت  و بڕەوە، هەڵبەتە لە نێوان 

كە  رەزمئارا  سەرلەشكەر  تێڕوانینی   تودە  و  حزبی  تێڕوانینی 

چونكە  هەبوو،  جیاوازی  بوو،  ئێران  سوپای  سەرۆكی  ئەوكات 

حزبی تودە پێیوابوو دەوڵەتی ئێران خۆی زەمینەی بۆ سەرهەڵدانی 

دەرەبەگەكان فەراهەم كردووە  و لە رێگای كۆكردنەوەی راپۆرتی 

ناڕاست و هەڵسەنگاندنی ناواقعی لە دۆخی كوردستان بەگشتی 

نادادپەروەریی  دیهەوێ  موحەمەد  قازی  شەخسی  مەهاباد و   و 

كۆمەاڵیەتی بە زەبری هێز پەردە پۆش بكات. لەالیەكی تریشەوە 

داكۆكییان  ئەوكات  كە  زیائەددین  سەیید  الیەنگرانی  دەوڵەت  و 

حزبی  ئەوە  كە  دەكرد  ئەوەیان  بانگەشەی  دەكرد،  رەزمئارا  لە 

بە  دەدات.  ناوەندی هان  دەسەاڵتی  دژی  لە  كوردەكان  تودەیە 

پێچەوانەی بانگەشەی الیەنگرانی دەوڵەت، حزبی تودە بێجگەلە 

كرماشان لە ناوچەكانی تری كوردستان نەیتوانیبوو وەك پێویست 

شارە  لە  نوێنەرایتی  رابكێشێت  و  خۆیدا  بەالی  كورد  خەڵكی 

كوردنشینەكاندا بكاتەوە، تەنانەت لە سااڵنی 44-1943 سەرەڕای 

گەورەی  شارێكی  لە  خۆی  نوێنەرایەتیی  جار  چەندین  ئەوەی 

وەك سنە دانا، بەاڵم دواجار بەهۆی پێشوازی نەكردنی خەڵك 

نوسینگەكانی داخست ئەمەش دەگەڕایەوە بۆ دژایەتی حكومەتی 

لە  كوردستان.  لە  تودە  الیەنگرانی  سەر  خستنە  گوشار  ناوەندو 

هاتنە  پاش  هاوپەیمانەكانی  تودەو  حزبی   1945 ساڵی  نەورۆزی 

پیالنێكی  رایانگەیاند  لێنیشت  و  ترسیان  ژ.ك(  )كۆمەلەی  ئارای 

پێكهێنانی  كوردستان  و  جیاكردنەوەی  بۆ  ئارادایە  لە  ناوچەیی 

لە  نیشتمان  گۆڤاری  باڵوكردنەوەی  هەرچەندە  كورد،  دەوڵەتی 

بەفرانباری 1944 و پاشان چەككردنی شارەوانی مەهاباد و نواندنی 

وەك  تودە  میدیاكانی سەربە حزبی  لە  نیشتمان،  دایكی  شانۆی 

رۆژنامە و  زۆربەی  لە  بەاڵم  پێنەدرا،  گرنگی  لۆكاڵ  رووداوێكی 

میدیاكانی تر لەوانە لەالیەن "ربیع ئەنساری"یەوە بە مەترسییەكی 

پاییزی  لە  ــرا،  دەزان ئێران  نەتەوەیی  ئاسایشی  سەر  بۆ  گەورە 

ساڵی 1945 هاوكات لەگەڵ سەردانی چەند كەسایەتییەكی كورد 

ئاغا  هەمزە  رێحانی،  عەلی  محەمەد،  قازی  لەوانە:  باكۆ  بۆ 

ئیلخانیزادە،  ئەسعەد  قادری،  عەبدوڵاڵ  قازی،  سەیفی  مامەش، 

كرد  و  نیگەران  زیائەدینی  سەیید  الیەنگرانی  ئێران  و  دەوڵەتی 

دەوڵەتی  لە  كوردستانە  جیاكردنەوەی  سەرەتای  ئەوە  پێیانوابوو 

دامەزراندنی كۆمەڵەی ژ.ك  لەگەڵ دەسپێكی  ئێران، هەرچەندە 

پشتیوانی لە شۆڕشی ئیسالمی ئێران ساڵی 1979
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، پڕوپاگەندەی جیابوونەوەی كورد  و لكاندنی بە قەرەباغ و... 

دیموكرات  حزبی  بە  كۆمەڵە  ناوی  گۆڕینی  بە  بەالم  دەكــرا، 

باڵوبوونەوەی  بە  تەنانەت  ڕووانەوە  و  تاڕادەیەك  تۆمەتانە  ئەم 

چاوپێكەوتنی مەحموود هۆرمز لەگەڵ پێشەوا قازی محەمەد لە 

رۆژنامەی "مەردوم" ئەوەی دەرخست كە حزبی تودە داكۆكی لە 

قازی مەحەمەد كردووە، بەاڵم ئەم هەڵوێستەی حزبی تودە لە 

كاتی دامەزراندنی كۆماری كوردستان و هەڵكردنی ئااڵی كوردستان 

پێچەوانە دەرچوو، بە جۆرێك میدیاكانی سەر بە حزبی تودە هیچ 

هەواڵێكیان لەسەر ئەم ڕووداەوە گرنگە باڵو نەكردەوە، چونكە 

لەالیەكەوە لەگەڵ دستوور  و سیستمی سیاسیی ئێران نەدەگونجا  و 

لەالیەكی ترەوە بە بەشێك لە بزووتنەوەی دیموكراتی ئازەربایجانی 

دەزانی، سەرەڕای ئەم هەڵوێستە، حزبی تودە لە وەرچەرخانێكی 

سیاسیدا، كاتێك لە بەهاری ساڵی 1946 نوێنەرانی ئازەربایجان  و 

كوردستان لەگەڵ "ئەحمەد قەوام " كەوتنە كفتوگۆوە، حزبی تودە 

قازانجی كۆماری كوردستان هەڵوێستی وەرگرت  و رایگەیاند  بە 

ئەگەر دەوڵەت بە شێوەی ئاشتییانە لە گەڵ كۆماری كوردستان  و 

ئازەربایجان نەجووڵیتەوە، ئەوا زەمینەی ماڵوێرانی  و دابەشبوونی 

ئێران فەراهەم دەبێت، بەاڵم لە هەمانكاتدا رێبەرانی حزبی تودە 

لە سەر مەسەلەی ئەولەوییەتە سیاسییەكان لەوانە دیموكراسی  و 

مەسەلەی نەتەوایەتی  و یاسای بنەڕەتی لەگەڵ رێبەرایەتی كۆماری 

كوردستان ناكۆكییان هەبوو  و پێیانوابوو پراكتیك كردنی دستوور 

 و گەشەدان بە دیموكراسی دەبێت لە پێش مەسەلەی نەتەوایەتیدا 

دابنرێت.

راستەوخۆ  كە  ئازەربایجان،  دیموكراتی  حزبی  پێكهێنانی  پاش 

لەژێر چاودێری  و سیاسەتی حزبی تودە  و روسەكان هاتە ئاراوە، 

هەستی  و  سۆز  راكێشانی  مەبەستی  بە  پێیانوابوو  روسەكان 

كوردەكان بۆ الی خۆیان، دەبێت هاوشێوەی فیرقەی دیموكراتی 

هاوچەشن  رێكخراوێكی  كوردنشینەكانیش  ناوچە  لە  ئازەربایجان 

پێكبهێنرێت، لەو پەیوەندییەدا وەرزنامەی گفتوگۆ لە ژمارەی 40ی 

دەكات  تودە  حزبی  رۆلی  ستالین و  فەرمانی  بە  ئاماژە  خۆیدا 

هاتنەئارای  " و  ك  ژ.  رێكخراوی"  سەرخستنی  پشتگیری  و  لە 

حزبی دیموكراتی كوردستان، ستالین لە فەرمانە نهێنییەكەیدا بۆ 

باقرۆڤ دەڵێت: "بە مەبەستی پێكهێنانی ناوچەیەكی خودموختار 

بۆ گەلی ئازەربایجان لە چوارچێوەی دەوڵەتی ئێراندا كە دەسەاڵتی 

بە  ئازەربایجان  لە  تودە  حزبی  لقی  پێمباشە  هەبێت،  بەرباڵوی 

ئێران،  باكووری  نیشتەجێی  كوردەكانی  لەنێو  ئەندام  وەرگرتنی 

هەرێمی  لە  ئۆتۆنۆمی  ناوچەیەكی  رێكخستنیان  بە  بدات  هەوڵ 

هاوئاهەنگی  بە  راسپاردانەش  و  ئەرك   ئەم  بێنن،  پێك  خۆیان 

كۆنسوڵی یەكێتی سۆڤیەت لە تەبرێز لە رێگای باقرۆڤ یاقوئۆڤ 

جێبەجی دەكرا، پەیوەندی  و هاریكاری حزبی تودە لەگەڵ فیرقەی 

دیموكراتی كوردستان  و ئازەربایجان بە ڕادەیەك كاردانەوەی بە 

دوای خۆیدا هێنا، كە خەلیل مەلەكی وەك ناڕەزاییەك وازی لە 

حزبی تودە هێنا، ئەمەش وایكرد، پاش دروستبوونی "ژ.ك" كە لە 

ساڵی 1942 وەك رێكخراوێكی نهێنی لەالیەن ژمارەیەك كەسایەتی 

ئاینی، ئەدەبی  و رۆشنبیری لەوانە: "رەحمان زەبیحی، محەمەدی 

كیانی،  عەبدولڕحمان  مه حمودی،  عەلی  محەمەد  زادە،  نانەوا 

ته وحیدی،  نەجمەدین  ئەسحابی،  محەمەد  حەیدەری،  سدیق 

قادر  عەلەمی،  ئەحمەد  قادری،  قاسم  ئیمامی،  عەبدولڕەحمان 

مودەڕیسی، حسێن فروهەر، عەزیز زەندی" پێكهێنرا. پاش ئەوەی 

لە  نوێ  الپەڕەیەكی  ڕووخا،  شا  رەزا   1941 خەرمانانی  3ی  لە 

بۆیان  ڕوسەكان  هەڵدرایەوەو  سۆڤێت  كورد و  پەیوەندییەكانی 

خۆیدایە و  ترۆپكی  لە  كورد  نەتەوایەتی  هەستی  كه   دەركەوت 

كاتی خۆیەتی كە ئەو هەستە نەتەوایەتییە لە قازانجی خۆی بەكار 

پیاو  لەگەڵ كەسایەتی  و  بوو  پێویست  ئەم مەبەستە،  بۆ  بێنێت 

ماقوواڵنی كورد گفتوگۆ بكات، بۆیە بە باشی زانی سەرانی كورد 

بانگهێشتی باكۆ بكات.   

 سەبارەت بە سەردانی نوێنەرانی كورد بۆ باكو چەند بۆچوونێكی 

دەدەن  بەوە  ئاماژە  سەرچاوەكان  لە  هەندێك  هەیە،  جیاواز 

هەندێك  "ژ.ك"  و  دامـــەزراوی  تــازە  رێكخراوی  سەرانی  كە 

شێخ  بابا  موحەمەد،  "قازی  لەوانە:  ناودارەكان  كەسایەتییە  لە 

سەركردە  لە  تر  ژمارەیەكی  یوسفی" و  عەزیز  بلووریان  غەنی   و 

حزب���ی ت���ودە هەوڵێك���ی بەرباڵوی ب���ۆ بەهێز 

كردن  و فراوانكردنی رێكخس���تنەكانی خۆیدا لە 

سەرتاس���ەری ئێراندا و لەم ڕوەشەوە سەركەوتوو 

بوو، ئەم حزبە پاش 25س���اڵ سەركوت  و زەبر و 

زەنگ لەالیەن رژێمی ش���ا توانی بە كۆكردنەوەی 

هەزاران ئەندام لە ریزەكانی خۆیدا
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باقرۆڤ  بانگهێشتی  بە  پاییزی ساڵی 1945  لە كۆتایی  كوردەكان 

بە  ژ.ك  كۆمەڵەی  ناوی  گۆڕینی  لەسەر  كۆدەبنەوە  و  باكۆ  لە 

قاسملۆ  د.  بەاڵم  رێكدەكەون،  كوردستان"  دیموكراتی  "حزبی 

ئاماژە بەوە دەدات، كە لە سەرماوەزی 1320 )1942( لێژنەیەكی 

دەكات  باكۆ  بانگهێشتی  مەهاباد  پیاوانی  گەورە  لە  كەسی   30

پاش  بەاڵم  دەكەن،  گفتوگۆ  سیاسی  تەوەری  هەندێك  لەسەر   و 

ئەم سەردانە كەسانی وەك غەنی بلووریان  و عەزیز یوسفی كە 

ئەندامی بااڵی حزبی دیموكرات بوون، لە ژێر كاریگەری حزبی 

تودە و بەڵینیی روسەكان، موژدەی پێكهێنانی دەوڵەتێكی كوردی 

لە مەهاباد بە خەڵكی مەهاباد و دەوروبەری رادەگەیەنرێت، لە 

سێیەم رۆژی مانگی گواڵنی 1945 لە بینای ئەنجومەنی نیشتمانیی 

ئازەربایجان بە ئامادە بوونی پێشەوا قازی موحەمەد و شەش كەس 

جەعفەر  سەرۆكایەتی  بە  ئازەربایجان  كۆماری  سەركردەكانی  لە 

پیشەوەری رێككەوتن  و هاوپەیمانی نێوان كۆماری كوردستان  و 

دیموكراتی  حزبی  بەمەش  دەكرێت،  ئیمزا  ئازەربایجان  كۆماری 

كوردستان هاوشێوەی فیرقەی دیموكرات  و كۆماری ئازەربایجان، 

رێبەندانی1324  2ی  لە  موحەمەد  قازی  پێشەوا  رێبەرایەتیی  بە 

رادەگەیەنێت،  كوردستان  كۆماری  مەهاباد  شاری  لە   )1945(

سەیفی قازی بە جلوبەرگی ژەنراڵی  و پێشەوا قازی موحەمەدیش 

سوێندخواردندا  رێوڕەسمی  لە  كوردستان  كۆماری  سەرۆك  وەك 

هاوپشتی  یەكێتی  و  بە  ئاماژە  دەكات  و  پێشكەش  وتاری خۆی 

نێوان ئازەرییەكان  و كوردەكان دەكات.

كابینەی كۆماری كوردستان
نوسەری بەناوبانگی كورد ئیبراهیم یۆنسی لە 16 كتێبی كۆمەڵناسی 

گەلی كوردا دەڵێت: طحزبی تودە بۆ راكێشانی هەست  و سۆزی 

كوردەكان بۆ الی خۆی، پێویستی بە كەسانی دەستڕۆیشتووی ناو 

هۆزو عەشیرەتەكان بوو، بۆ ئەم مەبەستەش لە رێگای سەرۆك 

ئەو  توانی  باكوورەوە  كوردییەكانی  بەشە  مەهابادو  هۆزەكانی 

پەیوەندییە دروست بكات  و پەل بهاوێژێت بۆ ناو كوردستانیش، 

بە چەشنێك حزبی دیموكرات تا پێش كونگرەی چوارەمی خۆی 

پەیوەندییەكی زۆر نزیك  و بەرباڵوی هەبوو لەگەڵ حزبی تودەدا 

هەبوو  كاریگەری  تودە  حزبی  بۆچوونەكانی  دیدو  بەرنامە و   و 

لەناو  ڕادەیەك  تا  پەیوەندییەش  ئەم  دیموكرات،  حزبی  لەسەر 

حزبی تودەدا ڕەنگی دابوەوە كە هەندێك لە رێبەرانی حزبی تودە 

حزبی دیموكراتی كوردستانیان بە لقێكی كوردستانی حزبی تودە 

شا موحەمەد رەزا پەهلەویدکتۆر موحەمەد موسەدیق
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لە قەڵەم دەدا، بۆ سەلماندنی ئەو پەیوەندییە ئابراهامیان دەڵێت: 

"هاوپەیمانەكانی حزبی تودە لەوانە فیرقەی دیموكراتی كوردستان 

 و ئازەربایجان لە پارێزگاكانی باكوری خۆرئاوای ئێران پێگەیەكی 

بەهێزییان هەیەو 355000 ئەندامیان هەیە". 

 ساڵی 1964 ژمارەیەك لە رۆشنبیرانی كوردی ناو ریزەكانی حزبی 

تودە لەژێر كاریگەریی شكستی كۆماری كوردستان لە حزبی تودە 

دیموكراتی  كونگرەی دووەمی حزبی  بە سازدانی  دەبنەوە و  جیا 

بۆ  خودموختاری  ئێران  و  بۆ  "دیموكراسی  دروشمی  كوردستان 

لە  بیر  حزبەكەیان  و  سەرەكی  دروشمی  دەكەنە  كوردستان" 

رێبەری   1967 ساڵی  پەیوەندییەدا  لەو  دەكەنەوە،  فیدراڵییەت 

ناوبراو  قاسملۆ،  عەبدولڕەحمانی  دكتۆر  دەسپێردرێتە  حزبە  ئەم 

حزبی  بە  پەیوەندی  الیەنگیری  و  تۆمەتی  بە   1956 ساڵی  لە 

تودەوە بۆ ماوەی10 ساڵ زیندانی كرابوو، بەاڵم پاش ئازاد بوونی 

پەریوەی هەندەران ببوو  و لەسەر بایەخ نەدانی حزبی تودە بە 

پرسی نەتەوەیی رەخنەی لەو حزبە دەگرت، قاسملۆ لە سییەمین 

رووخانی  هۆكاری  كوردستان  كۆماری  دامەزراندنی  ساڵڕۆژی 

كوردستان،  دیموكراتی  حزبی  "رێبەری  بۆ:  دەگەڕێنێتەوە  كۆمار 

الوازبوونی رێبەرانی پارتە پێشكەوتووەكان، حزبی تودە و فیرقەی 

دیموكراتی ئازەربایجان".

حیزبی  مێژینەی  لە  ئەندامی  بلورییان  غەنی  ترەوە  لەالیەكی 

ئەوەی  "پاش  دەنوسێت:  خۆیدا  بیرەوەریەكانی  لە  دیموكرات 

خەڵكی  لەناو  دیموكرات  حزبی  ــەوت  دەرك بۆی  تــودە  حزبی 

كورددا كاریگەری زۆری هەیە  و بەشێوەی نهێنی ئەندامانی خۆی 

رێكخستووە، داوای هاریكاری  و پەیوەندی كرد و پێیباش بوو وەك 

لە  دروشمی هاوبەشەوە  و  بە سیاسەت   پێشكەوتوو  دوو حزبی 

دژی رژێمی شا بوەستنەوە )47( بۆ ئەو مەبەستەش حزبی تودە 

رێبەرانی حزبی  بە  ئەوەی  بۆ  دەكات  مەهاباد  ڕەوانەی  قاسملۆ 

هێز و  هەموو  بە  ئامادەیە  تودە  حزبی  رابگەیەنێت  دیموكرات 

"تا  دەنووسێت:  بلورییان  بكات،  دیموكرات  هاوكاری  توانایەوە 

ئێمەدا  لەگەڵ  تودە  حزبی  نوێنەرایەتی  بە  قاسملۆ  كاتەی  ئەو 

حزبی  لەگەڵ  راستەوخۆمان  پەیوەندییەكی  دەكرد،  دانۆستانی 

تودەدا نەبوو، بەڵكو بەهۆی قاسملۆ وە ئەو پەیوەندییە بە شێوەی 

فەرمی دروستبوو، لەو دەمەدا حزبی تودە حزبی دیموكراتی وەك 

ئەندامی خۆی  كادیرەكانی وەك  دەزانی و  تودە  لە حزبی  لقێك 

سەیر دەكرد، تەنانەت لە تەنیشت كۆمیتەی ئیجرایی، كۆمیتەی 

ناوەندی حزبی تودە كە رۆڵی دەفتەری سیاسی دەبینی، لە تاراندا 

كار وباری  بۆ  "كاك"  كۆمیسیۆنی  ناوی  بە  تایبەتی  كۆمیسیۆنێكی 

حزبی لە ئازەربایجان  و كوردستان پێكهێنا و ڕایسپارد كه  ته شكیالتی 

حزبی تودە لەژێر ناوی فیرقەی ئازەربایجان  و دیموكرات چاالكی 

تەنانەت  دامەزراندن  و  بۆ  رادیۆی  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بكەن، 

رۆژنامەیەكی هاوبەش بە ناوی ئازەربایجان ده ركرد، كە الپەڕیەكی 

تەرخانكرابوو بۆ كوردستان باڵو دەكرایەوە. دەبێنت بوترێت لەو 

دەمەدا پاش سارم سادق وەزیری، د. قاسملۆ نوێنەری كوردستانی 

كۆمسیۆنی "كاك"ی سەر بە حزبی تودە لە كوردستان بوو".

ئەم پەیوەندییە بە ڕادەیەك كاری كردبووە سەر حزبی دیموكرات، 

تەنانەت حزب بەرنامە و ستراتیژی دیار و سەربەخۆی نەبوو، لەم 

پەیوەندییەدا، د.قاسملۆ دەڵێت: "رێبەریی حزبی تودە لەو قۆناغەدا 

پێیوابوو چ لە ڕووی تەشكیالتی  و چ  لە ڕووی سیاسییەوە حزبی 

باشتروایە بە  پاشكۆی حزبی تودە بێت، بەاڵم  دیموكرات دەبێ 

هەمان ناوەوە  و بە هەمان سروشتەوە بمێنێتەوە، ئەم نزیكایەتیە 

ــ   1941 دەیەی  سااڵنی  لە  چونكە  بێنت،  ــەردەوام  ب نەیتوانی 

1951حزبی تودەی ئێران نەیتوانی ئەو بەڵینانەی كە لە كونگرەی 

بەرزی  نەتەوەییەكان  مافە  لە  داكۆكیكردن  بۆ  خۆیدا  دووەمی 

كردبوەوە پراكتیزەی بكات، بەمەش حزبی دیموكرات  و فیرقەی 

دیموكراتی ئازەربایجان زیاتر لە یەكتر نزیك بوونەوە و سیاسەتێكی 

سەربەخۆتر لەپێش بگرن، لەگەڵ دەسپێكی شۆڕشی گەالنی ئێران 

حزبی دیموكرات بە رێبەرایەتی دوكتۆر قاسملۆ توانی لە مەهابادو 

بەشێكی زۆر لە كوردستان بە باشی خۆی رێك بخاتەوە  و بەدوور 

لە سیاسەتی حزبی تودە، ستراتیژ و بەرنامە كورت مەودا و درێژ 

مەوداكانی دابڕێژیتەوە، پێداگری لە دروشمی دیموكراسی بۆ ئێران 

 و خودموختاری بۆ كوردستان لە چوارچێوەی ئێراندا لەگەڵ دیدو 

بۆچوونی تودەدا نەدەگونجا، هەربۆیە حزبی تودە بە سەرۆكایەتی 

كیانوری دژایەتی خۆی بۆ قاسملۆ دەربڕی  و بەمەش مێژویەكی 

نۆێ لە ناكۆكی نێوان حزبی دیموكرات  و حزبی تودە هاتە ئاراوە 

كە پێموایە تا ئێستاش ئەو ناكۆكییانە لە سیاسەت  و بۆچوونەكانی 

هەردووالدا ڕەنگ دەداتەوە.       

كاراكتەرە سەرەكییەكانی حزبی تودە )6(:
سلێمان موحسن ئەسكەندەری )سلێمان میرزا(

سلێمان موحسن ئەسكەندەری ناسراو بە سلێمان میرزا، كە یەكێك 

بوو،  مەشروتە  سەرەتای  مۆدێرنخوازەكانی  رۆشنبیر و  شازادە  لە 

ساڵی 1863لە شاری تاران چاوی بەدنیا كرایەوە، ئەم شازادەیە بە 

یەكێك لە سەرەتاییترین بانگەشەكارانی بیر وباوەڕی سۆسیالیستی 

لە ئێران دێتە ئەژمار، لە داڕشتنی یەكەمین رێكخستنەكانی چەپدا 

حەسەن  هاورێیەتی  بە  میرزا  سلێمان  بینیوە،  بەرچاوی  رۆڵی 

ڕەزا  محەمەد  سەیید  و  رەسوڵزادە  ئەمین  محەمەد  تەقیزادە، 
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بونیاتناو  )عامییون(ی  دیموكرات  1909 حزبی  ساڵی  لە  مساوات 

مردنی  پاش  كردەوە،  باڵو  نو"یان  "ایران  نوێ  ئێرانی  رۆژنامەی 

یەحیا میرزای برای، بۆ خولی دووەمی پەرلەمان هەڵبژێردرا و تا 

خولی پێنجەم بەردەوام بوو لە نوێنەرایەتی كردن، بە ئاوابوونی 

دەسەاڵتی پاشایەتی قاجار، سلێمان میرزا لە الیەنگرانی سیستمی 

بیر وباوەڕی  لە  دەكــرد  داكۆكی  ئــەوەش  بۆ  هەر  بوو  كۆماری 

وەزارەتی  پۆستی  و  خان(   )رەزا  سپە  سەرداری  كۆماریخوازانەی 

لەو  بە وازهێنانی  كابینەكەشی وەرگرت، بەاڵم دواتر  رۆشنبیری 

پاش وەالنانی رەزا شا  بۆیە  پۆستە چاالكی سیاسی وەالنا، هەر 

هیچ بەرپرسایەتیەكی بەرەو ڕوو نەبوەوە و تەنانەت دامەزرێنەرانی 

حزبی تودە، كە بە زۆری گەنج  و تا ڕادەیەك نەناسراو بوون، 

پێویستیان بە سیمایەكی سیمبۆلیك هەبوو بۆ متمانە بەخشینەوە بە 

حزبەكەیان، بۆیە بە پێشنیاری ئیرەج ئەسكەندەری سڵێمان میرزا 

وەك سەرۆكی ئەو ڕەوتە نوێیە هەڵبژێردرا. ئەم سیاسەتمەدارە 

تاران  ویالیەتی  كونفرانسی  1952لە  لە17رەزبەری  ئەوەی  پاش 

پیرییەوە  بەهۆی  دواتر  كاتی هەڵبژێردرا،  بە سەرۆكی كۆمیتەی 

چاالكیەكی ئەوتۆی نەما و كار وباری حزب بە ئیرەج میرزای برازای 

سپێردرا، سلێمان میرزا لە عاشورای 1984ماڵئاوایی لە ژیان كرد و 

حزبی تودە لە سەرتاسەری ئێراندا پرسەی بۆ دانا. 

عەبدولسەمەد كامبەخش  
شاری  1903لە  ساڵی  لە  میرزا  كامەران  شازادە  كوڕی  كامبەخش 

قەزوێن لەدایك بوو، پاش خوێندنی سەرەتایی لە تەمەنی 14ساڵیدا 

بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن دەنێردرێت بۆ روسیا، كامبەخش 

لە نزیكەوە رووداوەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر دەبینێت  و دەكەوێتە 

ژێر كاریگەری ئەم شۆڕشەوە، ئەم كارلێكردنە وای لێدەكات كە 

بیروڕای  تێكەڵی چاالكیە سیاسییەكانی  پاش گەڕانەوەی بۆ واڵت 

مەبەستی  بە  جارێكیتر   1928 ساڵی  بەاڵم  دەبێت،  ماركسیستی 

خوێندن لە بەشی ئەندازیاری فڕۆكەوانیدا دەچێتەوە بۆ روسیا و 

پاش دوو ساڵ راهێنان دەگەڕێتەوە  و بە پلەی ئەفسەری لە هێزی 

ئاسمانی دەستبەكار دەبێت، كەچی زۆری نەبرد بەهۆی چاالكیی 

سیاسی  و بانگەشە بۆ بیر وباوەڕی كۆمۆنیستی  و پەیوەندی لەگەڵ 

دامودەزگا سیخوڕییەكانی روسیا لە هێزی ئاسمانی دەركرا.

كەسی   53 گروپی    1937 ساڵی  گواڵنی  مانگی  لە  ئەوەی  پاش 

دەستگیر كران، كامبەخش تۆمەتی ئەوەی خرایە پاڵ كە لە زینداندا 

دانی بە تۆمەتەكانیدا ناوە و ناوی گروپی 53 كەسی ئاشكرا كردووە، 

پاش  كامبەخش  كە  دەرچــوو،  راست  بە  كاتێك  تۆمەتەش  ئەم 

هەڵبژاردنی لە پلینۆمی چوارەمی حزب بۆ پاساو هێنانەوە دانی 

بە هەڵەی خۆیدا نا و وتی: من بە ڕادەستكردنی ناوی گەنجەكان 

كە تۆمەتێكی ئەتۆیان لەسەر نەبوو سەرهەنگ "سیامەك"م  لە 

گرتن  و مردن رزگار كرد. پاش سەردانی روسیا كامبەخش ساڵی 

1943 گەڕایەوە ئیران  و بەهۆی فشاری روسەكانەوە لە ئۆرگانە 

لە دامەزرێنەرانی سەرەكی  دانرایەوە. كامبەخش  بااڵكانی حزبدا 

ئەویش  هەر  دێت،  ئەژمار  بە  ئازەربایجان  دیموكراتی  فیرقەی 

سادق هیدایەترەزا رادمەنشخەرسەو رۆزبە
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بوو لە دێدارێكدا لەگەڵ "میر جەعفەر باقرۆڤ" سكرتێری حزبی 

كۆمۆنیستی ئازەربایجان، جەعفەر پیشەوەری گەیاندە رێبەرایەتی 

فیرقەی دیموكرات، پاش شكستی كۆماری ئازەربایجانیش هەر ئەو 

روسیا  بەرەو  بپێچێتەوە و  بار وبنەی  راگەیاند  پیشەوەری  بە  بوو 

هەڵهات   روسیا  1946بەرەو  گەالوێژی   21 لە  خۆیشی  هەڵبێت. 

و لە شاری باكۆ گیرسایەوە و بەرپرسایەتییەكانی خۆی ڕادەستی 

نورەدین كیانوری ژنبرای كرد.

رەزا ڕادمەنش
رەزا ڕادمەنش، كەسایەتییەكی ئاكادیمی  و بەرجەستەی ئێران بوو، 

كە لە پاڵ دكتۆر ئارانی رۆڵێكی سەرەكی هەبوو لە دامەزراندنی 

حزبی تودەی ئێران  و نزیكەی 25ساڵ بە فەرمی رێبەرایەتی ئەم 

حزبەی لە ئەستۆ بوو، ناوبراو لە خولی چوارەمی پەرلەماندا لەالیەن 

 8 فراكسیۆنی  سەرۆكی  هەڵبژێردرا و  الهیجانەوە  شاری  خەڵكی 

كەسی حزبی تودەی گرتە ئەستۆ، لە كونگرەی دووەمی حزب لە 

ساڵی 1948وەك سكرتێری یەكەم متمانەی پێبەخشرا. پاش ئەوەی 

تودە  حزبی  كرا،  ئێران  شای  لە  1948تەقە  سال  رێبەندانی  لە 

چاالكییەكانی قەدەغە  و نایاسایی راگەیئنرا و بەبێ ئامادە بوونی لە 

دادگادا دكتۆر رادمەنش بە شێوەی غیابی بە ئێعدام مەحكووم كرا، 

لە فیبریوەری ساڵی 1949 دوور خرایەوە بۆ مۆسكۆو لەو شارەدا 

رێیەرایەتی  ناوەندی  گواستنەوەی  بەهۆی  پاشان  بوو،  نیشتەجێ 

ئەڵمانیای  بۆ  گواستەوە  رادمەنش خۆی  بەرلین،  بۆ  تودە  حزبی 

گیرسایەوە،  عێراق  لە  ماوەیەك   1960 دەیەی  لە  خۆرهەاڵت، 

بەاڵم پاش كۆدەتای فێبریوەری 1963لە دژی عەبدولكەریم قاسم، 

عێراق  لە  پەرجۆئاسا  چاوەڕواننەكراو و  شێوەیەكی  بە  ڕادمەنش 

هەڵهات. لەو دەمەدا بەهۆی دابڕانی رادمەنش لە واڵتدا كار وباری 

حزبی تودە كەوتە دەستی ئەندامە پەرت و باڵوەكانی حزب  و لە 

ئاكامدا سیاسەت  و ستراتژیی ئەم حزبە بە ناڕوونی ئاراستە كرا، بە 

جۆرێك پاش كۆدتای 28ی گه الوێژ زۆربەی ئەندامانی حزب گیران 

پاش  رادمەنش  بوەوە،  بێسەروبەری  تووشی  تەشكیالتەكەشی   و 

یەزدی،  فەرەیدونی  و  حسێن   سیخوڕی  ماجەرای  بوونی  ئاشكرا 

لەالیەن بنەماڵی یەزدییەوە بە توندی كەوتە بەر ڕەخنە، پاشانیش 

بە دروستكردنی پردی پەیوەندی  و ڕاكێشانی متمانەی رادمەنش، 

هەموو بەڵگە نهێنییەكانی حزبی تودەیان رادەستی ساواك  كرد. 

ئیرەج ئەسكەندەری
شاهانە و  بنەماڵەیەكی  1938لە  ساڵی   لە  ئەسكەندەری،  ئیرەج 

وەرگرتنی  پاش  لەدایكبوو،  تاران  شاری  لە  ئێران  پێشكەوتووی 

بڕوانامەی دبلۆمی علومی سیاسی، بە مەبەستی خوێندن لە بەشی 

یاسا لە تەمەنی بیست ساڵیدا نێردرایە فەرەنسا  و لەوێ لە گەڵ 

ژمارەیەك ماركسیستی ئێرانی لەوانە مورته زا عەلەوی ئاشنا بوو، 

پاشان لە چەند گۆڤاریك وەك پەیكار و ئەستێرەی سور خەریكی  

نووسین بوو، ساڵی 1921 پاش گەڕانەوەی بۆ ئێران، چاوی كەوت 

ئاران  و ساڵی 1923 پێكەوە لە گۆڤاری فیكری "دنیا"  بە تەقی 

دەستیان دایە نووسین، دواتر بەهۆی ئەوەی یەكێك بوو لە گروپە 

خرایە  گیرا و  گروپەدا  ئەو  لەگەڵ  ئاران  تەقی  كەسییەكەی   53

زیندانەوە، پاش ئەوەی لە پووشپەڕی ساڵی 1941لە زینداندا ئازاد 

دیارانەی  بەرچاوو  كەسایەتیە  لەو  یەكێك  بە  بوو  ئیرەج  كرا، 

لە  تودەدا،  حزبی  دامەزراندنی  لە  هەبوو  سەرەكییان  رۆڵی  كە 

بەهرامی  و  محەمەد  پاڵ  لە   1944 ساڵی   لە  یەكەم  كۆنگرەی 

نورەدین مەوتی وەك سێ كەسی سەرەكی لە رێبەرایەتی حزبی 

تودە دەناسرا، لە خولی چوارەمی پەرلەماندا بە نوێنەری شاری 

ساوە هەڵبژێردرا، لە كابینەی ئەحمەدی قوام وەزارەتی بازرگانی 

 و پیشە و هونەری پێ سپێردرا، ئەسكەندەری پاش شكستی فیرقەی 

دیموكرات  و كابینەكەی قوام فه رمانی گرتنی بۆ دەرچوو، بەاڵم 

ئەوروپا  به ره و  پاشانیش  روسیاو  بەرەو  بگیردرێت  بەرلەوەی 

هەڵهات.

یەكەمی  سكرتێری  ساڵ  هەشت  ماوەی  بۆ  ئەسكەندەری  ئیرەج 

حزبی تودە بوو، بەاڵم لەو ماوەیەدا نەیتوانی ئەو چاكسازییەی كە 

مەبەستی بوو پراكتیزەی بكات، چونكە باڵی توندڕەوی حزب بە 

رێبەریی نورەدین كیانووری هەموو جومگە هەستیار  و سەرەكییەكانی 

حزبیان كونترۆڵ كردبوو. سەرەڕای ئەوەش لە پلۆنۆمی چوارەمی 

ت���ودەو  ن���ەورۆزی س���اڵی 1945 حزب���ی  ل���ە 

هاوپەیمانەكان���ی پ���اش هاتنە ئ���ارای )كۆمەلەی 

ژ.ك( ترس���یان لێنیش���ت  و رایانگەیاند پیالنێكی 

ناوچەیی لە ئارادایە بۆ جیاكردنەوەی كوردستان 

 و پێكهێنانی دەوڵەتی كورد،
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حزب كەلە ساڵی 1970 سازكرا، ئیرەج ئەسكەندەری جێگای رەزا 

رادمەنشی گرتەوە و بوو بە سكرتێری یەكەم  و تا بەفرانباری ساڵی 

تودەدا  حزبی  لەناو  ئەسكەندەری  مایەوە،  پۆستەدا  لەو   1979

زۆر  بەو هۆیەشەوە  ئەژمارو  دەهاتە  روسیا  بە  دژ  بە كەسێكی 

جار دەكەوتە بەر رەخنەی توندی نەیارەكانی لەناو حزبدا، پاش 

سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1979 بە پێچەوانەی 

كیانوری لە دژی حكومەتی ئایەتوڵاڵ خومەینی وەستایەوە و دواجار 

پاش ئەوەی لە ساڵی 1982 زۆربەی كادیر و ئەندامانی حزبی تودە 

لەالیەن الیەنگرانی كۆماری ئیسالمی ئێرانه وه  كەوتنە بەر هێرش 

 و زۆربەیان لەناو بران، ئیرەج ئەسكەندەری توانی خۆی دەرباز 

تاراوگەدا بۆ هەتا  بكات، بەاڵم زۆری نەبرد لە ساڵی 1985 لە 

هەتایە سەری نایەوە و حەز و ئارەزووەكانی بردە ژێر گڵ. 

نورەدین كیانوری
شێخ  كوڕەزای  نوری  و  مەهدی  شێخ  كوڕی  كیانوری،  نورەدین 

فەزلۆڵاڵی نوری، لە ساڵی 1915 لە شاری تاران لەدایك بووه ، پاش 

تەواو كردنی خوێندنی سەرەتایی  و ناوەندی لە كۆلیژی تەكنیكی 

تاران وەرگیرا، دواتر بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن لە ساڵی 

1935رووی كردە ئەڵمانیا و لە بەشی ئەندازیاری زانكۆی "ئاخن" 

ئەندازیاری  بڕوانامەی  وەرگرتنی  پاش  داو  خوێندن  بە  درێژەی 

بیناسازی لەو زانكۆیەدا به ده ستهێناو لە ساڵی 1940 گەڕایەوە ئێران 

 و ساڵی 1942 بوو بە ئەندامی حزبی تودە، ساڵی 1947لە كۆنگرەی 

دووەمی حزبدا بوو بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی  و لە دەستەی 

كارگێڕی دەستبەكار بوو، ساڵیك بەدوای تیرۆری ناسەركەوتوانەی 

شا لە 1948 كیانوری دەستگیر كرا و خرایە زیندانەوە، بەاڵم پاش 

دوو ساڵ مانەوە لە زینداندا توانی هەڵبێت  و بۆ ماوەیەكی زۆر 

نهینی بژیت، ساڵی 1955 بەرەو روسیا هه اڵت  و پاش دوو  بە 

ساڵ مانەوە لەو واڵتەدا روویكردە كۆماری دیموكراتی ئەڵمانیا، 

پاش ئەوەی لە ساڵی 1963ناكۆكی كەوتە ناو حزبی تودەوە، بە 

پێچەوانەی ویستی دەروونی وازی لە حزب هێنا  و لە ئاكادیمی 

بیناسازیی بەرلین درێژەی بە خوێندندا، بەاڵم ساڵی 1972 جارێكیتر 

گەڕایەوە بۆ ناو حزبی تودە و تا دەسپێكی شۆڕشی گەالنی ئێران لە 

ساڵی 1979 وەك سكرتێری دووەم بەرپرسایەتیی حزبی لە ئەستۆدا 

بوو، هەرچەنده  لە سەرەتای شۆڕشدا بە بیانووی خەبات لە دژی 

ئەمپریالیزمی ئەمه ریكا داكۆكی لە كۆماری ئیسالمی  و شەخسی 

1982بەپێی  ساڵی  رێبەندانی  لە  بەاڵم  كرد،  خومەینی  ئایەتوڵاڵ 

گەاڵڵەیەكی سەربازی لەژێر ناوی ئۆپەراسیۆنی "ئەمیر ئەلموئمنین" 

كیانوری  و زۆرێك لە ئەندامانی حزبی تودە دەستگیر كران  و پاش 

دادگاییەكی فەرمایشی و لەژێر گوشاردا دانی نا بە سیخوڕیكردن 

بۆ واڵتانی بێگانە، بە دوای ئەو دانپێدانانەی كە لە تەلەفزیۆنی 

دەوڵەتیی ئێرانەوە باڵوكرایەوە، كیانوری  و زیاتر لە 200 كادیر و 

هەڵسوڕاوانی حزبی تودە لە سێدارەدران، بەمەش حزبی تودەی 

ئێران لێكهەڵوه شاو مانەوەی خۆی دایە دەست قەزا و قەدەرەكانی 

دوارۆژی سیاسی ئێران.

ئیرەج میرزانورەدین کیانوریدکتۆر قاسملۆ
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ئایدیا دیپلۆماتیك

خەسرەو رۆزبە: ئوستورەی حزبی تودە )7(
مەالیەری  شاری  لە  زایینی   1913 ساڵی  لە  رۆزبــە  خەسرەو 

ئەفسەرێكی  باوكی  ئــەوەی  بەهۆی  بوو،  لەدایك  هەمەدان 

ساڵی  لە  باوكی  رێگای  بە  ــژەدان  درێ بۆ  بوو،  ئێران  سوپای 

بە  درێژەی  كرماشان  شاری  سەربازی  خوێندنگایەكی  لە   1934

تاران  بۆ  بنەماڵەكەیان  رۆیشتنی  پاش  دواتریش  دا  و  خوێندن 

لە كۆلێژی ئەفسەری تاران وەرگیرا، لە كۆلیژی سەربازی وەك 

بەو هۆیەشەوە هاوكات  دەركەوت  و  مەتماتیك  لە  نابغەیەك 

بەهۆی  روزبە  وەرگیرا،  تاران  زانكۆی  ئەندازیاری  كۆلیژی  لە 

هەڵبژێردرا  و  تۆپخانە  بەشی  ئەفسەری  وەك  لێهاتووییەوە 

لەسەر زانستی مووشكی بالستیك  و تۆپە قورسەكاندا دەستیكرد 

بەهۆی  بەرلەوەی  بەناوبانگە  ئەفسەرە  ئەم  لێكۆڵینەوە،  بە 

دایە  دەستی  بنرێت  وەال  سەربازی  خزمەتی  لە  سیاسییەوە 

مێژووی  سەربازی،  زانستی  بواری  لە  لێكۆڵینەوە  و  نووسین  

شەڕ و دروستكردنی چەك  و تەقەمەنی 10 كتێبی بەچاپ گەیاند، 

هەروەها بەهۆی هۆگری زۆری بۆ یاریی شەترەنج كتێبێكی بۆ 

درێژەی خزمەتی سەربازیدا  لە  دەركرد،  یارییە  ئەم  فێربوونی 

لەالیەن  سەربازییەكان  نەخشە  زانستی  فێربوونی  مەبەستی  بە 

سوپاوە نێردرا بۆ فەرەنسا، پاش گەڕانەوەی بەهۆی سەرهەنگ 

محەمەد عەلی ئازەر، كە لە كۆلیژی ئەفسەریدا مامۆستای بوو، 

یەكەمین  باوەڕی ماركسییەتەوە  و  بیر و  كەوتە ژێر كاریگەریی 

ئەفسەری سوپا بوو كە بە ریزەكانی حزبی تودە پەیوەست بوو، 

لەدژی  سیاسی  چاالكیی  1945بەتۆمەتی  ساڵی  لە  ئەوەی  پاش 

حكومەت تاوانبار كرا، پەنای بۆ چاالكی نهێنی برد  و بەیارمەتیی 

ئەفسەرە هاوڕێكانی گرووپێكی سەربەخۆی بە ناوی"رێكخراوی 

ئەقسەرانی ئازادیخواز"ی پێكهێنا.

خوازراوی  بەناوی  نهێنییەكانیدا  چاالكییە  سەردەمی  لە  رۆزبە 

"ستەخر" واتە "ستوانی تۆپخانە خەسرەو روزبە" چەندین وتاری 

باڵوكردەوە، بەاڵم گرنگتر لەوانە كتێبی "ئیتاعەتی كوێرانە"بوو 

لێكرا،  بێوێنەی  پێشوازییەكی  نایەوە  و  گەورەی  كە هەرایەكی 

ئەم كتێبە رۆمانێكی رەخنەگرانە بوو لەسەر زۆر و ستەمی رژێمی 

شا، روزبە كە لەالیەن رۆژنامەیەكی ئینگلیزی نازناوی "لینین"ی 

ئێرانی بەسەردا بڕابوو، توانیبوی سێجار خۆی لە زیندان دەرباز 

بەو  داننەنان  بەهۆی  گیرا  ئەوەی  پاش  دواجار  بەاڵم  بكات، 

1958لە  ساڵی  بەهاری  لە  كرابوون  ئاراستەی  كە  تۆمەتانەی 

سێدارە درا.   

شا و ئەحمەد قەوام



65

ژمارە )31-30( ئابی 2017

حزبی تودە لە نهێنییەكانی شا و فەرەحدا )8(
فەرەح پەهلەوی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا سەبارەت بە حزبی 

حزبی  لەگه ڵ  تاڵی  بیرەوەری  شا  ڕەزا  "حەمە  دەڵیت:  تودە 

بریقەدارەكانیان  دروشمە  بە  تودەییەكان  پێیوابوو  هەبوو  تودە 

تەندروستی،  نان،  كار،  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری  بە  سەبارەت 

هەیەو  هەژارانیان  رێكخستنی  توانای  هەموان  بۆ  ئاسوودەیی 

لە ساڵەكانی دەیەی 1951 و 1961 تا سنوری بەدەستەوە گرتنی 

دەسەاڵت پیشڕەوییان كرد، بە جۆرێك ئەگەر وریایی  و لێهاتوویی 

ئەمه ریكاییەكان  و به ریتانییەكان نەبوایا، توودەییەكان حكومەتی 

لە  تاڵی  بیرەوەریی  شا  ڕەزا  حەمە  دەڕووخاند،  پاشایەتییان 

هەمیشە  هەبوو،  ئێراندا  سوپای  لە  تودە  حزبی  هه ژموونی 

رێكخراوی ئەفسەران حزبی تودەیان وەبیر دەهێنایەوە.

لە كاتی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی میللی نەوتی ئێران لە سەردەمی 

هەواڵگرییەكانی  دامــودەزگــا  موسەدیقدا،  دكتۆر  حكومەتی 

به ریتانیاو ئەمه ریكا بە مەبەستی گورز وەشاندن لە حزبی تودە، 

دەست  و  دامەزراند و  ناوەوە  هەمان  بە  دەستكردیان  حزبێكی 

پێوەندە كۆنەكارەكانی خۆیانیان ناردە ریزەكانی حزبی تودەوە، 

كارەش   ئەم  ناسران،  نەتەوەیی  تودەیی  بە  دواتر  كەسانە  ئەو 

بووە هۆی شكست پێدانی حزبی تودەی راستەقینە.

لەم پەیوەندییەدا زۆربەی ئەو تودەییە ساختە و دەستكردانە دواتر 

بوون بەخ زمەتكاری سیستمی پاشایەتی، كەسانێكی وەك ئەمیر 

عەباسی هوەیدا كە لە سەردەمی خوێندكاریدا لە برۆكسێڵ لەگەڵ 

خوێندكارێكی  وەكو  دەكرد  كاری  به ریتانیا  هەواڵگری  دەزگای 

كۆمۆنیست لە ریزەكانی حزبی تودە چاالك بوو، تەنانەت ببووە 

ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی پۆڵەندا، هەروەها دكتۆر هوشەنگی 

كەسانە  لەو  یەكێك  كەشاوەرز  دكتۆر  خۆشكەزای  نەهاوەندی 

بوو، كە لەسەردەمی خوێندندا لە پاریس لەگەڵ حكومەتی ئێران 

و  تودە  حزبی  سكرتێری  ببێتە  توانی  هەبوو،  نزیكی  هاوكاری 

پیاوی به ریتانیا و هاوكاری ساواكی ئێرانی دەكرد.

مەحمود جەعفەری بریكاری رادیۆ و تەلەفزیۆن، پەروێز لەواسانی، 

ئیسماعیل پوروالی، مەنوچەهر ئازمون، عەباس شاهەندە، غواڵم 

حسێنی ئیبتهاج، سەرلەشكەر ئەحمەد موقەڕەبی  و زۆر كەسی 

پیاوانی  له  چاوی  نهێنی و دوور  بە  تودە،  لەناو حزبی  تریش 

بەریتانیا و ساواكی ئێران كارییان دەكرد".

سەرەڕای  ئێران  تودەی  حزبی  دەبینین  وەك  هێژا  خوێنەرانی 

ئەزموونێكی  كرا  بۆی  كە  جیاوازانەی  خوێندنەوە  ئەو  هەموو 

خۆش و ناخۆشی لە مێژووی سیاسی ئێراندا بەدوای خۆیدا هێنا كە 

تا ئێستاكەش لە بیرەوەرییەكانی ئازادیخوازانی ئێران و كوردستاندا 

ئەو  مێژووی  لە  الپەڕەیەك  هەر  بەالدانی  نەسڕاوەتەوە  و 

حزبە دەكرێ چەندین خوێندنەوەی جیاجیای بۆ بكرێت، بەاڵم 

بەجۆرێك  كە  كەسانەی  ئەو  دەست  دەدەینە  كۆتایی  دادوەری 

لە جۆرەكان میراتگری حزبی تودەن، یان دەیانەوێ لە دواڕۆژی 

سیاسیی ئێراندا لەژێر ئەو ناوە و بە پێداچوونەوەی سیاسەت  و 

بۆچوونەكانی حزبی تودە، واقیعی سیاسیی ئەو حزبە وەك خۆی 

بخەنە ڕوو.

سەرچاوەكان:
تا  سەرهەڵدانەوە  لە  ویكیپیدیا-  ئێران-   تــودەی  حزبی   .1

ئاوابوونی حزبی تودە - ئەرشیڤی رۆژنامەی شەرق

http://www.ghatreh.com/news

http://2. باڵباڵێنەكانی ناو حزبی تودەی ئێران – مازیار بەهروز

www.bbc.co.uk/persian/iran

- سێ ڕەوت  و دوو سیاسەت لەیەك حزبدا – عەلی ئەمینی نەجەفی 

 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120114_l4

3. برنامە  و ئامانجەكانی حزبی تودە )كونگرەی چوارەم( – 

4. هەورازو نشێوەكانی حزبی تودە لە دەیەی 60

 http://www.bbc.co.uk/persian/iranئیرەج مسداقی

-دەقی  كوردستان،  روووداوەكــانــی  لە  تودە  حزبی  رۆڵی   .5

وتارێكی  موهەندیس حوسێن شاوەیسی

http://www.ettelaat.net/extra_08_maj/m_s_m_h_s_o.

asp

- گۆڤاری ئەلكترۆنی گفتوگۆ – حزبی تودەئ ئیران و گۆرانكارییەكانی 

كوردستان )1946-1941(موحەمەد حسین خەسرەو پەناە ژمارە 

 http://www.goftogu.net/?id=100&num=53

- كورتە مێژووی حزبی دیموكرات ل-190-189 د. قاسملۆ-( 

چاپی -2002 كۆمیسیۆنی چاپەمەنی حدكا.

http:// 6.لە سڵمان میرزاوە تا كیانوری - عەلی ئەمینی نەجەفی

www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120130_l44_tudeh_

_party

7. خەسرەو روزبە ئوستورەی حزبی تودە - عەباس میالنی.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120117_l44_

tudeh_party_ruzbe_khosro

8.   نهێنییەكانی شا و فەرەح - نوسینی فەرەح پەهلەوی
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پاڵنه ره كانی ئیمارات له  شه ڕی یه مه ن 
لێكه وته و مه ترسییه كانی

عه لی زه هه ب*

له  عه ره بییه وه : سابیر عه بدوڵاڵ كه ریم
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ئیماراتـــی عه ره بی له  چوارچێوه ی شـــه ڕی ناوخۆی یه مه ن 

پارێـــزگاری ده كات لـــه  زاڵكردنی ئه جێندای خۆی به ســـه ر 

ئه جێنـــدای هاوپه یمانه كانیدا، بۆیه  ده ســـتی گرت به ســـه ر 

به نده ره كانی باشـــوری یه مه ن و هێزێكی ئاسایشی سه ر به  

خۆی پێكهێناو پشـــتیوانی له و هێزه  جوداییخوازانه ی باشور 

كـــرد، كه  ســـوی پێده گه یه نن لـــه  كۆنترۆڵكردنی یه مه ن و 

جێهێشـــتنی باكـــوری ئه و واڵتـــه  بۆ ناكۆكـــی و ملمالنێ 

درێژخایه نه كانی. 

ئیماراتییه كان تا ئێستا زیاتر له  )100( ئه فسه رو سه ربازییان 

له  شـــه ڕی یه مه ن له ده ســـتداوه  له  پێناو به رگری كردن له  

خاكی باوو باپیران، هه روه ك ئیماراتییه كان پێیانخۆشـــه  ئاوا 

بڵێن، له و پێناوه شـــدا زۆرێك چه ك و جبه خانه ی سه ربازی 

و پاڵپشـــتی لۆجســـتیان له ده ســـتداوه ، به اڵم ئه مه  پاساو 

نییـــه  بۆ ئه وه ی به رژه وه ندییـــه  تایبه تییه كانیان بخه نه  پێش 

به رژه وه ندییه  هاوبه شـــه كان و ســـه پاندنی ئه جێندایه ك كه  

له وانه یه  واڵته  پێكهێنه ره كانی هاوپه یمانێتی عه ره بی به ره و 

شه ڕی خۆبه خۆ هه ڵنێت به و بیانووه ی، كه  حزبی چاكسازی 

ڕێكخراوێكی تیرۆریستی و پشتیوانی جیابوونه وه ی باشوری 

یه مه نه  له به شی  باكور.

ئامانجه  ستراتیژییه كانی به شداریكردنی ئیمارات له  
شه ڕی یه مه ن

گومانی تیـــادا نییه  كه  چه ند هاوكێشـــه یه كی نێوده وڵه تی 

و هه رێمی هه یه  له پشـــت شـــه ڕی داگیرساوی یه مه ن، یان 

له الیـــه ن هه ندێك له  ده وڵه تانی هاوپه یمانێتی عه ره بی یان 

له  ڕێگه ی ده وڵه تانی تره وه . نێرده ی نه ته وه  یه كگرتوه كانی 

بۆ یه مه ن )ئیســـماعیل ولد ئه لشـــێخ( ئامـــاژه ی كرد، كه  

چه نـــد الیه نێكی هه رێمیی كه ڵكیان لـــه  بارودۆخی یه مه ن 

وه رگرتـــووه  بۆ ئه وه ی پێگه و ده ســـه اڵتییان له  ناوچه كه دا 

بســـه پێنن، بەم پێیەش بێت هەوڵ و تەقەلالكانی ئیمارات 

و بەشـــدارییە ماددی و مرۆییەكانی لەو شەڕەدا لەبەرچاو 

ناگیرێـــت، بەوەی كـــە ئامانجی بنەڕەتی بـــە دیاریكراوی 

پێشه كی پـ
پشكی  سعودیه   عه ره بستانی  یه كگرتوو  عه ره بی  ئیماراتی  ده وڵه تی  له   هه ریه كه  
هه ره  گه وره ی بارگرانی شه ڕی یه مه نیان له  نێوان خۆیاندا دابه شكردووه ، ئه وه ش 
به   ده گرێت.  له خۆ  ده وڵه ت   )10( كه   سه ربازیدا  هاوپه یمانێتیه كی  چوارچێوه ی  له  
دیاریكراویش ڕۆڵی جیاجیا دراوه  به  هه ریه ك له  سعودیه و ئیمارات، له  ڕووی ئه رك و 
گۆڕه پانی شه ڕو ئۆپه راسیۆنه كانه وه ، له  كاتێكدا به  ڕواڵه ت له سه ر ئامانج و مه به سته كان 
له   یه مه ن،  شه ڕی  به رداشی  درێژه كێشانی  و  جوواڵن  له گه ڵ  به اڵم  ڕێككه وتوون، 
له   گیانبازی ده كات  یه مه ن  له گه ڵ  له سه ر سنوره كان  كاتێكدا كه  سوپای سعودیه  
به رامبه ر چه كداره  حوسییه كان و ئه و به شه ی سوپای یه مه ن كه  هاوپه یمانییانه . چه ند 
یه كه یه كی سه ربازی سوپای ئیمارات شانبه شانی به ره نگاربوونه وه ی میللی و سوپای 
نیشتمانی سه ر به  سه رۆكی یه مه ن )عه بد ره به  مه نسور هادی( له  پارێزگاكانی باشور 
به  شێوه یه كی به رباڵو پێشڕه وی ده كه ن، له  دوای هاتنی هێزه كانی سودان و سوپای 
تری پاڵپشت بۆ به ره كانی شه ڕ له و ناوچانه دا. له و شه ڕه دا زاڵبوونی به رژه وه ندییه  
تایبه تییه كان به سه ر به رژه وه ندییه كانی به شداران و الیه نه  هاوپه یمانه كان بووه ته  
سیمای ڕۆڵی ئیمارات، له  كاتێكدا ڕۆڵی ئه وانیش له  ڕۆڵی ئیمارات كه متر نییه ، به  
الیه نی په یوه ندیاری یه مه نیشه وه  كه  شه ڕو پێكدادانه كان له سه ر خاكه كه ی ڕووده دات 
و به  زه ره رمه ندی سه ره كی و هه ڵگری یه كه می تێچوونه كانی شه ڕو شكستهێنانی له  

به دیهێنانی ئامانجه خواستراوه كانی داده نرێت. 
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بریتییە لە پشـــتیوانی كردنی حكومەتی شەرعی یەمە بەبێ  

بەدیهێنانـــی ئامانج و بەرچەوەندییـــە تایبەتییەكانی خۆی, 

لەبەر ئەوە كەمتریش لێكدانەوە بۆ خواست و مەبەستەكانی 

ئیماراتی عەرەبی لە شـــەڕی یەمەن، ئەوەیە بە بۆچوونی 

هەندێك باســـی لێوە دەكرێت، واتە "گەیشـــتنی ئاسان بۆ 

ئۆقیانوسی هندی لە ڕێگەی بەندەی )عەدەن(وە، كە گەورە 

سیاسییەكانی ئیمارات وەك درێژبوونەوەیەكی سروشتی بۆ 

بەندەری دوبەی لێی دەڕوانن، سەرەڕای ئەوەی كە یەمەنی 

باشور وەك یەمەنی بەسود بۆ ئیمارات تەماشای دەكرێت، 

چونكـــە پێگە جوگرافیەكەی ڕەهەندێكی ئەمنی و بازرگانی 

هەیەو بەدەریشـــە لە ناكۆكـــی و ملمالنێ  درێژخایەنەكانی 

یەمەنی باكور، هەروەها ئەزمونە سۆسیالیستیەكەی ڕێگەی 

بە حزبی چاكســـازی نەداوە تا پێگەو دەسەاڵتی هاوشێوەی 

پێگەكەی لە بەشی باكور دروست بكات، لە كاتێكدا ئیمارات 

بە توندی دژایەتی دەكات. 

ئیمارات بەهۆی كۆنترۆڵكردنی بەندەرەكانی بەشی باشوری 

یەمەن دەتوانێت شكست بە دەسەاڵتی عومان لەوێ  بێنێت 

و بەندەرە بازرگانییەكانی الواز بكات و گرنگیە سیاسییەكەی 

سنوردار بكات لە چوارچێوەی هەبوونی كێبڕكێ  و ملمالنێی 

نێوانیـــان، كە گەیشـــتۆتە ترۆپك بەهـــۆی قەیرانی نێوان 

هەردوو واڵت لە دوای دەســـتگیركردنی تۆڕێكی سیخوڕی 

كردن لەناو عومان لە ســـاڵی 2011دا، كە بۆ بەرژەوەندی 

ئەبوزەبی كارییان دەكرد، بەاڵم دواجار قەیرانەكە لە ڕێگەی 

نێوەنـــدكاری كوێتەوە تا ڕادەیەك ۆتایی پێهاتووە. هاوكات 

لەگەڵ بەرجەســـتەبوونی زۆرێك لە سیماكانی پێگەو ڕۆڵی 

ئیمارات لە ڕووی سیاســـی، ئابوری و سەربازییەوە، ئێستا 

ڕوونە كە بە ڕەهایی هەوڵ بۆ بەدەســـتهێنانی دەستكەوتی 

تایبەتی زیاتر دەدات لە پێناو بەهێزكردنی ئامانجە سیاســـی 

و ئابوری و سەربازییەكانی و نیشاندانی ڕۆڵی وەك هێزێكی 

گەشـــەكردوو لە ناوچەكەدا، كە خواستێكی هەرێمی هەیەو 

كێبڕكـــێ  لەگەڵ ڕكابەرەكانی دەكات بەرەو قۆناغێكی نوێی 

ملمالنێ  لە ناوچەكەدا، لەســـەر ئـــەم بناغەیەش دیارترین 

ئامانجە ســـتراتیژییەكان كە ئیمارات هەوڵ بۆ بەدیهێنانیان 

دەدات لە یەمەن، لەم خااڵنەدا چڕ دەبێتەوە:

1. بەهێزكردنی پێگەی جیۆسیاســـی گەشەسەندوو لەپشتی 

دەریای عەرەبی، تا دەگاتە كەنداوی ســـویس، كە كەنداوی 

عەدەن و خۆرئاوای ئۆقیانوسی هندی دەگرێتەخۆ. 

2. بەهێزكردنی پێگەی سەربازی و ئابوری لە ناوچەكەدا، لە 

كاتێكدا كە كێبڕكێ یەكی بەهێز لەگەڵ ئێران، عەرەبســـتانی 

سعودیەو توركیا هەیە. 

3. پشـــتیوانی كردنی پێگەی سیاسی خۆی لەناو ئەنجومەنی 

هاریـــكاری كەنداوو كۆمكاری دەوڵەتانی عەرەبی و جیهانی 

عەرەبی سوننە لە بەرامبەر سعودیە، میسرو توركیادا. 

بـــە  ئیمـــارات  بەشـــداریكردنی  بەرفراوانكردنـــی   .4

بەگژداچوونـــەوەی تیرۆر، بەو پێیەی كـــە بووەتە خاوەن 

كارتێكی هەڵكشـــان بـــەرەو جیهانیبوون و جێی ســـەرنج 

بۆ بەدەســـتهێنانی سۆزو پشـــتیوانی دەوڵەتە زلهێزەكان و 

بێبەریكردنی خۆی لەو تۆمەتانەی كە سەبارەت بە هاوكاری 

كردنی گروپە تیرۆریستییەكان ئاراستەی كراوە.  

5. دروستكردنی سیستمێكی فیدرالی یەمەنی لە دوو هەرێم 

یان ســـێ  هەرێم، كە هاوشێوەی سیســـتمە فیدرالییەكەی 

ئیمـــارات بێت، لە كاتێكـــدا بوار نەبێت بۆ دابەشـــبوونی 

یەمەن بۆ دوو دەوڵەتی سەربەخۆ بەو شێوازەی كە لەپێش 

ساڵی 1990دا هەبوو، ئەمەش لە پێناو بەدەستهێنانی سودو 

بەرژەوەندییـــە جیۆپۆلیتیكییەكان بۆ ئەو ناوچانەی یەمەن، 

كـــە لەژێر كۆنترۆڵیدایە، ئەوەش لـــە پێناوی خزمەتكردنی 

بەرژەوەندییەكانی خۆی لە ناوچەكەدا لە ڕێگەی كاریگەری 

نواندنـــی بەرچاوو بۆ پاراســـتنی ئـــەو بەرژەوەندییانە لە 

بۆتەی كێبڕكێ  و ملمالنێی نێودەوڵەتیو لە چوارچێوەی ئەو 

هاوپەیمانێتیـــەدا كە یەمەنی بـــە كرداریی دابەش كردووە 

بۆ ناوچەی ژێر دەســـەاڵتی ئیمارات و سعودیە، ئەمەش لە 

ڕێگەی: 

أ. كۆنترۆڵكردنی گەرووەكان و دورگەكان و كەنارە دەریاییە 

جۆراوجۆرەكانی یەمەن بە هێزی سەربازی. 

ب. هەوڵدان بۆ دروستكردنی دۆخێكی تایبەتی لە بەندەری 

عەدەن، یـــان لكاندنی بە بەنـــدەرە جیهانییەكانی دوبەی، 

لـــە ڕێگەی كاركردن بۆ زیندووكردنـــەوەی ڕێككەوتننامەی 

تایبەت بە بەگەڕخستنەوەی ئەو بەندەرە گرنگە.

ج. كۆنترۆڵكردنی شـــەش كەرتی نەوتـــی دەریایی ژێر ئاو 

كەوتوو، كە سیانیان كەوتوونەتە نزیكی كەنارەكانی یەمەن 

لە ڕۆخی دەریای ســـور، ســـیانەكەی تریـــش كەوتوونەتە 

كەنداوی عەدەن.
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د. الوازكردنـــی هێزەكانی 11ی شـــوباتی 2011، لە ڕێگەی 

كردنـــە ئامانجـــی حزبی تەجەموعی چاكســـازی یەمەن، كە 

دیارترینی ئەو هێزانەیەو بە گۆشـــەنیگای ئیماراتی گروپێكی 

سەر بە ڕەوتی نێودەوڵەتی ئیخوان موسلممینە، كە خراوەتە 

ناو لیستی ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانەوە.

سەرەڕای ئەوەی بەدیهێنانی ئەم ئامانجانە بۆ ئیمارات كارێكی 

قورســـە، بەاڵم ئەو واڵتە توانی لە پێناو بەدیهێنانیدا سنوری 

هەندێـــك دەوڵەتی قەرنی ئەفەریقی و دەوڵەتانی خۆرئاوای 

ئۆقیانوسی هیندی ببەزێنێت، ئەو دەوڵەتانەی كە لە دۆخێكی 

سیاســـی و ئابوری شێواوو ناجێگیردا دەژین، بەم هۆیەشەوە 

ئیمارات توانیویەتی دەســـتكەوت و ئیمتیازاتی زۆر لە بواری 

وەبەرهێنانی گواستنەوەی دەریاییدا بەدەست بێنێت، كە لە 

هەندێكیاندا تاكو )30( ساڵی تر بەردەوامی دەبێت.  

ستراتیژی پیادەكراوی ئیمارات بۆ بەدیهێنانی 
ئامانجەكانی

له م شـــه ڕه دا ده وڵه تی ئیمارات پشتی به  ستراتیژێكی تایبه ت 

به ستووه ، كه  ده كرێت به  "ستراتیژی هه ژمونگه ری" ناوزه دی 

بكه ین، كه  پێشتر یه كێك له  شاره زایانی شیكردنه وه ی ستراتیژی 

ئاماژه ی بۆ كردووه ، كه  بریتییه  له  ستراتیژێكی سه ربازی زیاتر 

دوژمنكارانه  له  سه رتاسه ری ناوچه ی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست، 

له  هه وڵێكدا بۆ دانانی سنورێك له به رده م ئه و پاشاگه ردانیه ی، 

كه  شۆڕشـــه كانی به هـــاری عه ره بی له  كۆتاییه كانی ســـاڵی 

2010دا ده ســـتیان پێكرد. ئه م ستراتیژه  له  ناوه رۆكی قووڵیدا 

هه وڵده دات بۆ به دیهێنانی كۆمه ڵێك ئامانجی ئاماژه  پێكراو، 

به پێی بنه مای "ده ســـتكه وته  ڕه هاكان"، كه  له ســـه ر ئاستی 

نێوده وڵه تی پێیان ئاشـــنا بووین. ئیمارات ده ستپێشـــخه ری 

كردووه له  دوای ده رچوونی چه كداره  حوســـییه كان و سوپای 

ســـه ر به وان له  عه ده ن، هه وڵبده ن بۆ به دیهێنانی ئاســـتێكی 

بااڵ له  ده ستكه وته  سه ربازییه كانی نێوان ئیمارات و سعودیه ، 

هه روه ها ئه و الیه نه  یه مه نیه ی كه  په یوه ســـته و به شداره  له م 

هاوكارییه  به  نوێنه رایه تی ده ســـه اڵتی شـــه رعی واڵته كه ، كه  

ســـه رۆكی یه مه ن عه بد ڕه به  مه نســـور هادی  نوێنه رایه تی 

ده كات، كـــه  چه ندین جار هه وڵیداوه  بۆ شكســـت پێهێنانی 

سیاسه تی هه ژمونگه ری ئیمارات له  یه مه ن وه ك پابه ندبوون 

به  به رپرسیارێتیه  نیشتمانی و ده ستورییه كانی و وابه سته بوونی 

به  ســـنوری ده ســـتكه وته كانی ئـــه م هاوكاریكردنه ی، كه  به  

پێویســـت نازانرێت ســـنوری بنه مای ده ستكه وته  ڕێژه ییه كان 

تێبپه ڕێنێت، وه ك به رزترین ئاست له  هه مبه ر هاوبه شه كانی، 

چونكه  ڕێگه دان به  بنه مای "ده ســـتكه وته  ڕه هاكان" گرفتێك 

له  هاوســـه نگی الیه نه  هاوبه شـــه كان دروســـت ده كات، به  

تایبه تـــی له  ژینگه ی هاریكاری نێوده وڵه تی ڕكابه ری ئامێزدا، 

له  كاتێكدا كه  ترس و گومان و دڵه ڕاوكێ به رۆكی الیه نه كانی 

به رنادات، بـــه  كاریگه ری ئه و فێـــڵ و هه ڵخه ڵه تاندنه ی كه  

له وانه یه  هه ندێك له  الیه نه  هاوبه شه كان په نای بۆ ببه ن، كه  

له واقیعدا به  كردار ڕووده دات. 

میكانیزم و ئامرازه كانی ستراتیژی ئیمارات 
ستراتیژی ئیماراتی عه ره بی له سه ر بنه مای كۆمه ڵێك میكانیزم 

و شێواز دروستبووه ، كه  مه به ست لێیان به دیهێنانی ئامانجه كان 

و مه به ســـتی كۆتایی له  به شـــداریكردنی هێزه كانی ئیمارات 

له  شـــه ڕی یه مه ن دیـــاری ده كات. ده كرێت ئه و میكانیزم و 

شێوازانه  له م چه ند خاڵه دا كۆبكه ینه وه : 

1. میكانیزم و ئامرازه  ســـتراتیژییه كان و  ئامرازه كانی پێگه و 

ده سه اڵتی زبر، كه  دوو ڕه هه ندی هه یه : 

1. به كارهێنانی هێزی ســـه ربازی له  چوارچێوه ی پشـــتیوانی 

كردنی ده سه اڵتی شه رعی 

ئه م جۆره  شـــه ڕانه  ڕێگه  خۆشده كه ن بۆ سه پاندنی ئیراده ی 

الیه نی به هێز بۆ به دیهێنانی ئامانج و مه به ســـته كانی، له به ر 

له و شه ڕه دا زاڵبوونی به رژه وه ندییه  تایبه تییه كان 

به س���ه ر به رژه وه ندییه كانی به ش���داران و الیه نه  

هاوپه یمانه كان بووه ته  س���یمای ڕۆڵی ئیمارات، له  

كاتێك���دا ڕۆڵی ئه وانیش له  ڕۆڵی ئیمارات كه متر 

نیی���ه ، به  الیه نی په یوه ندیاری یه مه نیش���ه وه  كه  

شه ڕو پێكدادانه كان له سه ر خاكه كه ی ڕووده دات
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ڕۆشنایی چه مكی ئاسایشی زبر، كه  هێزه  چه كداره كان وه ك 

ئامرازێك داده نرێت بۆ سه پاندنی ئه و خواست و مه به ستانه . 

له  ســـاڵی 1991وه  ئیمارات ئه م ئاراســـته یه ی به رهه مهێناوه  

له  ڕێگه ی به شـــداری كردنی له  كۆمه ڵێك شه ڕی هه ڵگیرساو 

لـــه  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاســـت، به  هاوكاری له گه ڵ ســـوپای 

ئه مه ریكا، جگه  له  شه ڕی داگیركردنی كوێت له  ساڵی 2003، 

لـــه  هه نگاوێكدا بۆ پێكـــه وه  تێكه ڵكردنی نێوان هێزی ڕه ق 

و هێـــزی نه رم، بـــه و پێیه ی كه  ته نهـــا ده وڵه تی عه ره بیه ، 

كـــه  هێزه كانی له  بواری كاری مرۆیی و پشـــتیوانی كردنی 

ئۆپه راســـیۆنه  ســـه ربازییه كاندا ڕۆڵی بینیوه، كه  هێزه كانی 

ئه مه ریكاو هێزه كانی په یمانـــی ناتۆ جێبه جێی ده كه ن. به م 

شـــێوه یه  ڕۆڵی ئیمارات له  شـــه ڕی هه ڵگیرســـاوی یه مه ن 

ده رده كه وێـــت. ته نانـــه ت له  ئابی ســـاڵی 2015دا نزیكه ی 

)2800( ســـه ربازی ئیماراتی له  هێزه  تایبه ته كان و ئه وانه ی 

له  بواری خزمه تگوزاری لۆجیســـتی كارده كه ن، به  هاوكاری 

چه ند ســـه د سه ربازێكی سعودی له  عه ده ن دامه زرێنران، له  

كاتێكدا ژماره ی ســـه ربازه  ئیماراتییه كان له  یه مه ن به  گشتی 

تا ئه یلولی ســـاڵی 2017 ده گاته  نزیكه ی )4000( سه ربازو له  

كاتێكه وه  بۆ كاتێكی تریش ژماره یان گۆڕانی به سه ردا دێت. 

ڕووداوه كانـــی شـــه ڕی یه مـــه ن ده ریده خات، كه  به شـــی 

هـــه ره  گه وره ی هێزه كانـــی ئیمارات له  عـــه ده ن و له حج 

كۆكراونه ته وه ، به اڵم ژماره یه كی تری سنوردار له  ناوچه كانی 

حه زره مه وت، شـــبوه ، ئه بیه ن، مه ئـــره ب، بابولمه نده ب و 

مه خا شانبه شـــانی هێزه كانی یه مـــه ن و موقاوه مه ی میللی 

و هێزه كانی ســـوپای ســـودان و ئه فسه رانی سوپای سعودیه  

باڵوكراونه ته وه . له سه ر ئاستی هێزه  ئاسمانییه كان، ئیمارات 

نزیكه ی )30( فڕۆكه ی شه ڕكه ری ناردووه و له  دوای سعودیه  

پله ی دووه می گرتووه  له  ڕووی ژماره ی فڕۆكه  به شداره كانی 

و ئه ركـــه  جێبه جێكـــراوه كان. هێشـــتا هێزی ئاســـمانی و 

فڕۆكه وانیی جه نگیی ئیماراتی و سعودی سه روه ری ڕه هایان 

به سه ر ڕوانگه ی ئاسمانی یه مه ندا سه پاندووه . له سه ر ئاستی 

هێزی ده ریایی و كه ناراوه كان، هێزه  ده ریاییه كانی ئیمارات 

ژماره یه ك كه شتی و پارچه ی ده ریایی باركراو به  جبه خانه ی 

ســـه ربازییان بۆ عه ده ن ناردووه ، وه ك كه شـــتی دابه زاندنی 

تانكه كان، كه شتیه  جه نگییه  به رمائییه كان و كه شتی لۆجیستی 

لـــه  جۆری )Swift HSV2(، كه  لـــه  ڕابردوودا له  پێكهاته ی 

هێزه  ده ریاییه كانی ئه مه ریكا بوو، له  مانگی تشرینی یه كه می 

2016دا له الیه ن هێزه  ده ریاییه كانی ســـوپای یه مه نی ســـه ر 

کۆمەلێک لە چەکدارانی حوسییەکان
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به  حوســــییه كانه وه  له  نزیك كه ناره كانــــی خۆرئاوای یه مه ن 

مووشــــه ك باران كرا. ژماره یه ك كه شتی و پارچه ی ده ریایی 

تری ئیمارات به ره و كه ناره كانی شاری )ئه لمه كال( له  پارێزگای 

حه زره مــــه وت ڕه وانه  كران بۆ پشــــتیوانی كردنی چه كدارانی 

بژارده ی حه زره می له  كاتی ڕزگاركردنی شــــاره كه  له ده ست 

چه كدارانی  گروپی )انصار الشــــریعه (ه  ســــه ر به  ڕێكخراوی 

قاعیــــده ی جیهاد له  دوورگه ی عه ره ب، به  هه مان شــــێوه ش 

پشتیوانی هێزه كانی بژارده ی شبوه یان كرد له  كانوونی یه كه می 

ســــاڵی 2016 به  درێژایی كه ناراوه كانی ئه و پارێزگایه  له  پێناو 

پاراســــتنی كۆمپانیای غازی سروشــــتی یه مه ن، كه  ده كه وێته  

ناوچه ی )بلحاف(.

به  تێپه ڕبوونی كات، كه ناره كانی یه مه ن و هه ندێك دورگه ی 

به  درێژایی ده ریای عه ره بی و كه نداوی عه ده ن و ده ریای سور 

تــــا ده گاته  به نده ری مه خا، به  كرداریی كه وتنه  ژێر كۆنترۆڵی 

هێزه كانی ئیمارات، ته نانه ت تاكو ئه م ساته ش، كه  ئۆپه راسیۆنه  

ســــه ربازییه كان له  مانگی ئایــــاری 2017وه  له  به نده ری مه خا 

وه ســــتاوه  له  سایه ی پێگه و ده ســــه اڵتی نابه رامبه ری سه رۆك 

هادی و ده سه اڵتی فه رمانده یی سه ربازی ئیمارات.            

2. به كارهێنانی هێزی ســــه ربازی له  چوارچێوه ی شه ڕی دژی 

تیرۆر له چوارچێوه ی شه ڕی دژی تیرۆردا، چه ند ئامرازێكی 

تـــر هه یه  بۆ به دیهێنانی ئامانجه  ســـتراتیژییه كانی ئیمارات، 

چونكه  ســـنوری بوونی هێزه كانی له  یه مـــه ن تێپه ڕاندووه  

بۆ به دیهێنانی ئامانجه  ڕاگه یه نراوه كانی پرۆســـه ی سه ربازی 

"گه رده لولی خۆڕاگری"، تا ئاستی شوێنپێ هه ڵگرتنی ئه ندامانی 

قاعیده  له ناو مۆڵگه كانیان، نه ك ته نها وه ده رنانییان له ناو  ئه و 

شارانه ی، كه  ده ستیان به سه ردا گرتووه، به اڵم له گه ڵ ئه مه شدا 

ده وترێت: بابه ته كه  ده چێته  قاڵبی سه رپێ خستنی ده سه اڵتی 

شه رعی له و ناوچانه دا و به هێزكردنی پێگه و ده سه اڵتیان. ئه و 

به رئه نجامه  له  ڕێگه ی به شداری كردنی هێزه كانی ئه مه ریكا 

له پرۆسه ی ســـه ربازی "ڕه شایی ده ریا" به رجه سته  بوو، كه 

له  كانوونی دووه می 2017  شارۆچكه ی یه كال-ی له  پارێزگای 

به یزا كرده  ئامانج و مه خابن زۆرێك قوربانی لێكه وته وه ، له  

نێوانیاندا منداڵێـــك و ژماره یه ك ژن هه بوون، جگه  له وه ی 

ئه م ناوچانه  ڕوبه ڕوبوونه وه ی چه كداریی قورســـی له  نێوان 

چه كداره  حوسییه كان و هێزه كانی به ره نگاری میللی به خۆ وه  

بینی. 

گرنگـــه  لێره دا ئامـــاژه  به وه  بكه ین كه  ڕۆڵـــی ئیمارات له  

به گژداچوونه وه ی تیرۆر، بۆ ماوه یه كی دوورو درێژ له  پێش 

شه ڕی یه مه ن، ببووه  جێی گومان له الیه ن ئه مه ریكییه كانه وه ، 

چونكـــه  به پێی ئـــه وه ی هه ندێـــك له  شـــاره زایانی بواری 

فرۆکە جەنگییەکانی ئیامراتی عەرەبی
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به گژداچوونه وه ی تیرۆر بۆ ئاژانسی )ڕۆیته رز( له  ناوه ڕاستی 

2016 ئاماژه یان بۆ كردووه  ده وتڕێت: هه ندێك لێپرســـراو 

له  حكومه تی ئه مه ریكا له  ســـه ره تادا باوه ڕییان نه ده كرد به  

هه ڵوێستی جددی  و توانای ئیمارات له  بواری به گژداچوونه وه ی 

تیرۆر ، به اڵم وه ك پێده چێت، ده رفه ته كه ی بۆ  هه ڵكه وت بۆ 

نه هێشتنی ئه م تێڕوانینه  له سه ر خۆی، جگه  له وه ی پاساوێكه  

بۆ گه یشتن به  نه یاران و ناحه زه كان له  هه مبه ر سیاسه ته كانی 

ئیمارات له  یه مه ن، له  بابه تی هه ڵه كانی ته قه ی دۆسته كان، 

كه  زۆرێك له  ســـه ركرده كان و سه ربازانی سوپای نیشتمانی 

یه مه ن و هێزه كانی به ره نگاری میللی كوشت له  ناوچه كانی 

مه ئـــره ب، له حج و ته عز، ئه وانه ی كه  هه ڵوێســـتییان دژی 

سیاسه ته كانی ئیماراته ، كه  هه ندێك له  بنه ما نیشتمانییه كانی 

پێشێل كردووه ، وه ك: یه كێتی خاكی یه مه ن، سه ربه خۆیی له  

بڕیاردان، پرۆتیستۆ كردنی سه روه ری له سه ر خاكی یه مه ن.

له  ئاسۆی بینراوی ده رهاویشته كانی ڕۆڵی ئیمارات له  شه ڕی 

یه مـــه ن، ئاماژه  هه یه  له ســـه ر ئه وه ی، كـــه  ڕۆڵی ئیمارات 

بۆته  مه ترســـی له سه ر ده سه اڵتی شه رعی یه مه ن، له  ڕێگه ی 

هه وڵه كانی بۆ له ســـه ر كارالبردنی سه رۆك مه نسور هادی، 

كه  ده بێته  هۆی شـــێواندن و تێكدانی سه قامگیری یه مه ن و 

الوازكردنی یه كێتی خاكه كه ی، ئه وه ش ڕه نگدانه وه ی خراپی 

بۆ سه ر ڕوانگه  هه رێمییه كه ی ده بێت، به  تایبه تی له  سایه ی 

گه شه كردنی هه ســـتی ناوچه گه رێتی له  باشوری یه مه ن، كه  

له  پشـــتی به و دامه زراوه  ســـه ربازییه  به هێزه ، كه  ئیمارات 

دایمه زراندووه و پشـــتیوانی لێـــده كات له نـــاو پارێزگاكانی 

باشـــوری یه مه ن، واته  ئه و ناوچانه ی كه  ده كه ونه  ده ره وه ی 

ده سه اڵتی شـــه رعی، به و مه به سته ی ئه و واڵته  بگۆڕێت بۆ 

چه ند كانتۆن و ده وڵه تۆكه یه ك وه ك ئه وه ی له  ســـه رده می 

كۆڵۆنیالیزمـــی به ریتانی هه بوو. بـــه  پێچه وانه وه ی ئه مه وه  

دوور نییه  ئه م ناوچانه و ســـه رله نوێ دووچاری په المارێكی 

باكـــور ببنه وه ، ئه مه ش به پێی ئه و هاوپه یمانێتیه  تازانه ی كه  

كراوه ، به  بیانووی پارێزگاری كردن له  یه كێتی نیشـــتمانی، 

هـــاوكات له گه ڵ هه ڵكشـــانی كارو چاالكییه كانی گروپه كانی 

ســـه ر به  قاعیده و لقه كانی، كه  هـــاوكات له گه ڵ الوازبوونی 

ناوه ندێتی ده وڵه ت و پارچه پارچه بوونی پێگه و ده سه اڵته كه ی 

سه رهه ڵده ده نه وه . 

لـــه  چوارچێـــوه ی په یوه ندی نێـــوان هه ردوو جه مســـه ری 

هاوپه یمانێتـــی، هه ندێك لـــه و بڕوایه دان كـــه  پێده چێت 

زیادبوونی به رژه وه ندخوازی ئیمارات و ســـعودیه  گه یشتبێته  

ئاســـتێكی نه شـــیاو بۆیه  ده بێته  هۆكارێك بۆ تێكدانی ئه و 

هاوپه یمانێتیه ی هه یه  له گه ڵ هه موو ئه و ده ستكه وتانه ی، كه  

الیه نه كانی ناو هاوپه یمانێتیه كه  به ده ستییان هێناوه ، به  تایبه تی 

ئه گه ر كاریگه ری قه یرانی ئابڵۆقه ی سه پێنراو به سه ر قه ته ردا 

زیاترو ئاڵۆزتـــر ببێت، به مه ش بۆی هه یه  ده رهاویشـــته ی 

كتوپـــڕی لێ بكه وێتـــه وه و هیچ بوارێك بـــۆ هاوپه یمانێتی 

نه مێنێـــت، ئه وه ش ته نها خزمه ت به وانه  ده كات كه ڵكیان له  

هاوپه یمانێتیه كه  وه رگرتـــووه  له  ناوه وه و ده ره وه ی یه مه ن. 

له به رده م ئه و ئاســـته نگانه ی ڕوبـــه ڕوی ئیمارات بوونه ته وه  

به هـــۆی تووڕه یی زۆری گه لی یه مه ن له  پارێزگاكانی باكورو 

كاریگه رێتی هه ژمونی سه پێنراوی هه ندێك الیه نی كاریگه رو 

ده ستڕۆیشتووی باشور، پێده چێت ئه وه ی له  ساڵی ڕابردوودا 

لێكۆڵـــه ره وه  خۆرئاواییه كان و شـــاره زایان لـــه  كارووباری 

كه نداو پێی گه یشتوون، له  به دیهاتنه وه  نزیك بێت، ئه ویش 

ئه وه یـــه  كه  ئیماراتییه كان دركییان به و ڕاســـتیه  كردووه  كه  

لـــه  كێشـــه دان و كاری ئه وانیـــش وه ك كاری ئه وانه یه ، كه  

چوونه ت ناو شـــه ڕێكه وه  به بێ بوونی ستراتیژێكی ڕوون و 

دیار، له به ر ئه وه  باشـــترین بـــژارده  بۆ ئیماراتییه كان، وه ك 

چۆن به  باشی تێچوكه یان بژاردووه ، ئاواش پێویسته  به  باشی 

بیر بكه نه وه  له  چۆنێتـــی كه مكردنه وه ی زیانه كان و دانانی 

واده یه كی گونجاو بۆ ئه نجامدانی پالنه كه یان. 

* عه لی زه هه ب- شاره زا له  كارووباری ستراتیژی په یوه ست 

به  یه مه ن.  

   

سه رچاوه : 
مركز الجزیره  للدراسات 

h t t p : / / s t u d i e s . a l j a z e e r a . n e t / a r /

reports/2017/07/170710081445847.html
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رۆڵی ستراتیژی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆریستیەكاندا

"سوریا بە نموونە"

ئامادەکردنی: شاناز رەمزی هیرانی 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ژنان  و ز   بەشداریكردنی  دیاردەی  لەبەردەم  بووین  سەرسوڕمان  تووشی  زۆربەمان 
كچانی ئیخوان لە خۆپیشاندانەكانی میسر، كە ئەو گروپە رێكییان خستبوو دوای 
الدانی محەمەد مورسی لەسەر دەسەاڵت. چونكە ئیخوانەكان بە مەبەست ژنان  و 
كچانیان خستبووە ریزی پێشەوەی ئەو خۆپیشاندانانه . تەنانەت كچە خوێندكارەكانی 
زانكۆ، ئەوانەی سەر بەگروپی ئیخوان بوون، بە تایبەتیش زانكۆی ئەزهەر، ڕەفتاری 
توندوتیژ و سەرنج راكێشیان گرتەبەر لە زۆرێك لەو خۆپیشاندانانەی لەناو حەرەمی 
ئەو  دەكرێت  ئایا  دەبێت:  دروست  پرسیارێك  لێرەدا  بۆیە  ئەنجامدران.  زانكۆكەدا 
ژنانەی سەر بە گروپە ئیسالمییەكانن، بەشدار بن لە هەمەجۆربوونی ڕەوتی ئەو 

گروپانە لە كردەوە ناڕەزایەتییەكان  و توندوتیژەكاندا؟

لەناو  دەكــەیــن  ــان  ژن ــی  رۆڵ لە  بــاس  تایبەتەشدا  بابەتە  لــەم 

بەكاردەهێنن.  دەرچەیەك  وەك  ئاین  تیرۆرستیەكانی  گروپە 

هەروەها رۆڵی ژنان لەرێكخراوە جیهادیەكانی لەسوریا چاالكن و 

كارپێكردنیان لەو واڵتەدا وەك نمونە دەهێنینەوە. وەك هەوڵێك 

بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە: ئایا ئەو پاڵنەر و هۆكارانە چین كە 

پرسیارەش  ئەو  ببن؟  تیرۆریستی  جیهانی  تێكەڵی  ژنان  وادەكات 

بەو  سەر  ژنانەی  ئەو  لەژمارەی  بەرچاو  زیادبونێكی  بەهۆی 

رێكخراوانەن دێتە ئاراوە، بەڵكو ئەو ژنانە كارا و چاالكیشن لەناو 

بەدوای خۆیدا دەهێنیت  تریش  پرسیارێكی  بۆیە  گروپانەدا.  ئەو 

گروپانە و  ئەو  ناو  بۆ  ژنان  روتێكردنی  پاڵنەرەكانی  بــارەی  لە 

بەرەوپێشەوەچونی رۆڵەكانیان لەناو ئەو رێكخراوە تیرۆرستییانە، 

كاتێك كە تەنیا ژنی سادە بوون  و ئێستا بوونەتە بەكارهێنەرانی 

توندوتیژی  و كەسانی پالن دارێژ بۆ ئەو گروپانە.

لێرە چەندین بۆچوون  و ئەگەر بەدیاردەكەون لەسەر چوونی ژنان 

بۆ ناو جیهانی تیرۆر، ڕەنگە ئەمە شێوەیەك بێت لە شێوەكانی 

بەدەستهێنانی جۆرە ئازادییەك بۆ ژنان، چونكە لەنێو ئەو كیانە 

تیرۆریانە، ژنان هاوتا دەبن لەگەڵ پیاوان  و رۆڵی سەركردایەتیان 

دەبێت لەناو رێكخراوەكان. بەاڵم رەنگە ئەو دید وبۆچونە بەتەواوی 

وەك  ئیسالم  كە  نەبێت،  دروســت  تیرۆرستیەكان  گروپە  الی 

مەرجەعێك بۆ خۆیان دادەنێن و ژنان وەكو ئامێرێك سەیر دەكەن 

بۆ بەردەوامبون  و مانەوەی رێكخراوەكە، وەك چۆن سوتەمەنی 

بەكاردێت بۆ كارپێكردنی ئامێرەكان. ئەمەش لە فەتوای زۆرێك 

لە پیاوانی رێكخراوی قاعیدە بەدیار دەكەوێت، كاتێك رێگە نادەن 

ژنان بچنە مەیدانی جەنگ  و تەنیا بەگێڕانی تەنیا رۆڵی دایكانی 

نەوەی داهاتوو لەرێكخراوەكە سەیر دەكرێن.

ڕەنگە هۆكارەكانی چوونی ژنان بۆ ناو رێكخراوە تیرۆرستیەكان، 

بەرباڵو،  تری  بۆ چەند هۆكارێكی  بكات  تێپەڕ  ئازادی  بیرۆكەی 

ئەو  روبكەنە  پیاوانیش  بەڵكو  ژنــان،  هەر  نەك  ــات  وادەك كە 

پەراوێزخستن  و  هەژاری  و  دیارترینیشیان:  رێكخراوانە،  جۆرە 

سەركوتكردنی سیاسییە، بەاڵم بەو پێیەی ژنان لە ڕووی وەرگرتنی 

مافەكانیان لەناو زۆربەی كۆمەڵگەكان الوازترن، بۆیە ئەو فاكتەرە 

فشارئامێزانه ی لەسەر تاكەكان هەیە، دوو ئەوەندە زیاترە بۆ سەر 

ژنان.

هۆكارە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكانی پاڵنەرن بۆ تیرۆر:
چەندین هۆكاری كۆمەاڵیەتی و سیاسی هەن كە پاڵنەرن بۆ تیرۆر: 

گرنگترینشیان:

1. هەژاری
لە زۆرێك لەو لێكۆڵینەوانەی كراون، تیرۆر بە "الیەنە تاریكەكەی 

كە  دەڵێن،  پێ   ئەوەمان  ئاماژەكان  دەكرێت.  وەسف  عەولەمە" 

نیوەی دانیشتوانی جیهان لەسەر كەمتر لەدوو دۆالر دەژین رۆژانە، 

ئەمەش ژینگەیەكی بە پیت بۆ توندوتیژی دەسازێنـێ . هەر ئەوەش 

بوو وایكرد بیل كلینتۆن سەرۆكی پێشووتری ئەمەریكا، داڕێژه رانی 

سیاسەتەكانی ئەمەریكا هانبدات بۆ بەهێزكردنی ئاسایشی نیشتمانی 

بەرێگەی كەم كردنەوەی جیاوازی لە سامان  و دەوڵەمەندی.

بۆ  دادەنرێت  پیت  بە  خاكێكی  بە  سـێیەمیش  جیهانی  واڵتانی 

ئاستی  دابەزینی  بێكاری  و  رێژەی  بەرزبونەوەی  بەهۆی  تیرۆر، 

گەشەی ئابوری.

بەشێوەیەكی  تیرۆر  2001یش،  سێپتەمبەری  ڕووداوەكانی  دوای 
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ڕیشەی  ڕەگ  و  لەسەر  مشتومڕ  بەسترایەوە و  هەژاری  بە  زیاتر 

كۆمەاڵیەتی  و ئابوری كراوە بۆ تیرۆر، بە تایبەتی دوای وتەكەی 

كاتێك وتی:  ئەمەریكا جۆرج دەبلیۆ بۆش،  پێشووتری  سەرۆكی 

ئێمە لەدژی بنبڕكردنی هەژاری خەبات دەكەین، چونكە هیوامان 

بە لە ناوبردنی تیرۆر هەیه .

هەبونی پەیوەندیەكی پتەویش لە نێوان هەژاری  و تیرۆر بۆ ئەوە 

دەگەرێنرێتەوە، كە بەكارهێنانی توندوتیژی جۆرێكە لە گوزارشت 

كردن لە بێزاری كۆمەاڵیەتی  و ئابوری  و بێ  ئومێدی. هەروەها 

نەخوێندەوار و  لە  زۆر  رێژەیەكی  هەژارەكانیش  واڵتە  چونكە 

كەلێنە  ئەو  لەفراوانبونی  جگە  دەگرێت،  لەخۆ  بێكار  خەڵكی 

دابەزینی  لەگەڵ  هەیە.  هەژاراندا  دەوڵەمەند و  لەنێوان  گەورەی 

ئاستی گەشەی ئابوری و كۆمەاڵیەتیش، ئەمانە هەموویان فاكتەری 

سەرەكی توندڕەوی سیاسین  و هاندەرن بۆ بەكارهێنانی توندوتیژی 

سیاسی  و ڕووكردنە بەرەو گوتاری ئاینی، بە تایبەتی توندوتیژ، 

وەك دەرچەیەك بۆ خۆ رزگاركردن لەخراپی بارودۆخی ئابوری.

2. بێبەریبوونی رێژەیی
رەنگە لێكۆڵینەوەكەی "تید روبێرت جور" نمونەیی بێت لەسەر 

ئەو بابەتە، چونكە هەژاری  و نادادپەرەوەری بە توندوتیژی سیاسی 

لە  رێژەیی"  بەریبونی  "بێ   دەستەواژەی  پێیەی  بەو  بەستۆتەوە، 

نێوان جیاوازی ئابوری  و روتێكردنی تاكەكان بەرەو چاالكی سیاسی 

توندوتیژ بە یەكەوە گرێداوە. 

پێكردووە  ئاماژە  بەڵگەیەك  بەریبوونی رێژەیی" وەك  جور "بێ  

لە  جیاوازیەی  ئەو  بەهۆی  ــاراوە   ئ دێنە  پشێویانەی  ئەو  بۆ 

نێوان ئەوەی تاكەكان پێشبینی دەكەن وەدەستی بهێنن لە كاال و 

خزمەتگوزراییەكان  و لە نێوان ئەوەی بە كردەوە بەدەستی دەهێنن. 

دەبێت  و  دروست  الیان  ڕووەوە  لەو  بێئومێدیەی  ئەو  چونكە 

ناتوانن بەئاسانی كااڵ و خزمەتگوزرایەكان بەدەست بهێنن، دەبێتە 

هۆی ئەوەی ڕووبكەنە توندوتیژی سیاسی.

ئەو تیۆرەی جور ــ یش بوە مەرجەعێك بۆ زۆرێك لەو زانایانەی 

لەسەر توندوتیژی سیاسی دەیانخوێند، لەوانەش ساموێل هنتگتون. 

كە چوارچێوەی بێ  بەریبونی رێژەیی وەردەگرێت بۆ شرۆڤەكردنی 

توندوتیژی سیاسی. كە لە هەریەك لە ویالیەتە یەكگرتوەكان  و 

باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا بە خۆیانەوە بینیوە لە نێوان ی1960 و 

1970دا.

3. پەراوێزی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی
لەسەر  لێكۆڵینەوەكان  پەیمانگای  بەرێوەبەری  تودمان،  ئالین  دكتۆر 

ئەدلیر  قوتابخانەی  لە  كۆمەاڵیەتی  دورخستنەوەی  پەراوێزخستن  و 

بۆ كۆمەڵناسی تایبەت بە چەمكی"پەراوێزخستن" بە"  چەند كۆمەڵە 

رێكار و هەنگاوێكی رێكخراو پێناسە دەكات، كە بەپێی ئەو رێكارانە 

رێگرو بەربەست لەبەردەم تاك و كۆمەڵەكان دادەنرێت، تا نەتوانن 

تەندروستی،  نیشتەجێبون،  خزمەتگوزاری  كەرستە و  هەل و  ماف و 

تریش  مافێكی  چەند  و  سیاسی   بەشداری  فێركردن،  كارپێكردن، 

وەدەست بهێنن، كە بنچینەی تەكامولی كۆمەاڵیەتین. ئەو چەمكەش 

ئەوەی  بۆ  بەكارهێنراوە،  جیهاندا  لە  فــراوان  بەشێكی  چەند  لە 

گوزارشت لە جیاكاری  و دوورخستنەوەی كۆمەاڵیەتی بكات.

زانستی كۆمەاڵیەتی سیاسی، مرۆڤی پەراوێزخراو، بەو جۆرە مرۆڤە 

دەستەوستانە  لەدەستداوە و  لەخودی خۆی  بەشێك  كە  دەناسێنێت، 

دەمانخاتە  كردنەش  پێناسە  ئەم  تریشی.  بەشەكەی  هێنانی  لەبەدی 

هەوڵدەدات  ــەردەوام  ب كە  پەراوێزخراوە  ئەو  ــی  دەروون بــەردەم 

قەرەبووی ئەو كەموكوڕیانەی بكاتەوە بە رێگەی شتی ترەوە. ئەو 

مرۆڤه ی هەمیشە هەست بە پەراوێزكردن دەكات، ڕوودەكاتە ئەو 

گروپە تیرۆریستیانە و هەوڵدەدات بەو رێگایە رۆڵێك لەناو كۆمەڵدا 

بدۆزێتەوە بەرێگەی سەرنج راكێشانی دەوروبەری خۆی بەتوندوتیژی. 

چونكە ناتوانێت ئەو رۆڵە بەشێوەیەكی ئاسایی بگێڕێت.

4.دابڕینی جوگرافیایی  و نەبوونی دامەزراوەكانی 
دەوڵەت:

ئەو گروپە توندڕەوانە هەمیشە ناوچە دوورە دەستەكان لە دەسەاڵتی 

ئەمنی بەكاردەهێنن بۆ چاالكیەكانی بزووتنەوەكانیان  و جوواڵنەوەیان 

میسر  ــ  لەسینا  ئەوەی  وەكو  شوێنانە.  لەو  ئازادتر  شێوەیەكی  بە 

چیاكانی  یان  لوبنان،  لە  فەلەستینییەكان  ئۆردوگا  یان  روودەدات، 

قەندیل، یان بەرزاییەكانی ئەنادۆڵ، ئەفغانستان  و ناوچەی هۆزەكانی 

لە نێوان پاكستان  و ئەفغانستان.

ئەو گروپانەی نەبونی دامەزراوە دەوڵەتیەكان  و خزمەتگوزاریەكانی 

ژێرخانی ئابوری بەشێوەیەكی یەكجار بەرچاو لەو ناوچانە قۆستۆتەوە. 

ئەمەش پاڵنەرێكی سەرەكیە، كەوا لە هاواڵتیانی دانیشتوی ئەو ناوچانە 

دەكات هەست بە جۆرێك لە رق  و كینە بكەن بەرامبەر دەسەاڵتی 

پلە یەك حكومەت  بە  تایبەتی، چونكە  بە  سیاسی  و حكومەتیش، 

لە  هەژاری  دۆخی  خزمەتگوزاریەكان و  كەمی  لەسەر  بەرپرسیارە 
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دەوڵەت  بۆ  بەدیلێك  گروپانە  ئەو  دواتر  سادە.  هاواڵتی  بەرچاوی 

پێشكەش دەكەن لەناو رێكخستنەكانیان  و ئایین، یان ئایدیۆلۆجیایەكی 

دیاریكراویش وەك مەرجەع لە بری یاسا بەكاردەهێنن، بۆ ئەوەی 

ئینتیمای یەكەمی ئەو كەسە بۆ گروپ  و فیكرەكەی بێت.

رۆڵی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆریستیەكان

ڕوو  وفەرامۆشی  بخرێتە  بەردەوامی  بە  پێویستە  پرسیارەی  ئەو 

نەكەین، ئەوەیە: ئایا ژنانی كۆمەڵەگەكانمان تا چ رادەیەك دوورن، 

كاری  بۆ  ئامادەكردنیان  ئەگەری  لە  نزیكن  ــەك  رادەی چ  تا  یان 

تیرۆرستی؟ بە لەبەرچاوگرتنی ئەو راستیەی كە دەست گەیشتن بە 

ژنان  و فاكتەری بەسەربازكردنی كەم خەرجی ترە لە بەسەربازكردنی 

گروپە  توندڕەوی  تواناو  لەسەر  ڕاستەقینە  مەترسی  بەاڵم  پیاوان. 

پشتیوانیان  ژنانەی  ئەو  بەسەربازكردنی  لەسەر  تیرۆرستییەكان 

لەو  خۆی  گروپانەن،  ئەو  ئەجنداكانی  جێبەجێكەری  یان  لێدەكەن، 

كە  دەبینێتەوە،  كۆمەڵگەوە هەیەتی  تاكەكانی  بە  ژن  پەیوەندییەی 

تۆڕە سەرەكیەكەی ژن )دایك(ە. 

بەسەربازكردنی ژن بۆ تیرۆر، واتە زیاتربوونی رێژەی بەسەربازكردنی 

لەگەڵ  بــەراورد  بە  زیاتر،  ئەوەندە  دوو  كۆمەڵگە  نیوەی 

بەهۆی  ئەمەش  تیرۆرستی.  گروپێكی  بۆ  پیاو  بەسەربازكردنی 

ئاسانی  و  بە  جووڵەكردنی  هەیانە و  ژنان  تایبەمەندیەی  ئەو 

خۆشاردنەوەی لە پشت كولتور و داب و نەریتەكانی كۆمەڵگاكان، 

كە وادەكات ژنان لە پیاوان ئاسانتر بگەن بەو ئامانجانەی بۆیان 

زۆر و  رۆڵی  تیرۆرستییەكان  گروپە  لەناو  ژنان  كراوە.  دیاری 

سـێ   لە  بن  بریتی  رۆاڵنەشی  ئەو  رەنگە  هەیە،  سەرەكییان 

ئامانج، كە خزمەتی پێدەگەیەنێت: ئەوانیش:

ــ دایكایەتی: ئەم رۆڵە خزمەت بە وەزیفەی دەروونی دەكات 

بۆ بەهێزكردنی روح  و فكرەی توندڕەوانە بە رێگەی چەسپاندنی 

لەناو مێشكی نەوەی داهاتوو بۆ خولقاندنی نەوەیەكی نوێ  لە 

تیرۆرستەكان.

پیاوان  بە  پشت  سەرەكی  شێوەیەكی  بە  بەسەربازكردن:  ــ 

دەبەستێت، بەو پێیەی تا ئێستاش سەركردایەتی و  دروستكردنی 

ژنانی تیرۆریست لەسەر هونەرەکانی جەنگ راهێنانیان پێدەکرێت
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تیرۆرستیەكاندا،  گروپە  لەناو  پیاودایە  دەستی  لەناو  بڕیار 

یان  لەبەسەربازكردنی،  ناكاتەوە  ژنان كەم  لەرۆڵی  ئەمە  بەاڵم 

ئاسانكردنی پرۆسەی بەسەربازكردنی ژنانی تر. هەرچەندە ئەو 

رۆڵە لەناو رێكخراوێكی وەكو "قاعیدە" زۆر رون نییە، جگە لە 

ناوچەی نیمچە دورگەی عەرەبی، پێچەوانەی رێكخراوەكانی تر 

لەئەمەریكای التینی، یان رۆژئاوا.

پەیوەندیە  بە  پشت  زۆر  ڕادەیەكی  تا  بەسەربازكردن  رۆڵی 

ناوچە  لە  زیاتریش  دەبەستێت.  هاورێیەتیەكانەوە  خێزانی  و 

بەسەربازكردن  لە  ژنانیش  رۆڵی  چاالكترە.  دورەدەستەكان 

لەنێو گروپە توندڕەوەكان لە واڵتێكی وەكو پیرۆ بەدیاركەوت، 

چونكە رێكخراوی )الدرب الساطع( وەك دەستەیەكی سەرەكی 

ژنان  بە  پشتی  رێكخراوەكە  زیندووكردنەوەی  نوێكردنەوە و  بۆ 

لە  هەر  كە  یەكەوە.  بەسەر  دەیەی  سـێ   ماوەی  تا  دەبەست 

شەستەكانەوە تا حەفتاكان درێژ بۆوە، ئەویش بە رێگەی هێنانی 

ئەندامی نوێ  بە شێوەیەكی بەردەوام بۆ ناو رێكخراوەكە.

ــ پروپاگەندە: لەگەڵ زیادبوونی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا و بەرەو 

فاكتەرێكی  بوونە  ژنان  راگەیاندن،  فاكتەرەكانی  پێشەوەچوونی 

گرنگ لەالی ئەو رێكخراوە تیرۆرستیانە بۆ ناساندن  و سەرنج 

خۆكوژی  ژنانی  ستراتیژیەتی  چونكە  خۆیان.  الی  بۆ  راكێشان 

پەیڕەو دەكرد. هەروەها باڵوكردنەوەی گرتەی ڤیدیۆی ئەو ژنانە 

پێش خۆ تەقاندنەوەیان  و ڕەوانەكردنی ئەو گرتانە بۆ كەناڵەكانی 

رادەكێشا و  سەرنجی  زۆر  رادەیەكی  تا  ئەمەش  راگەیاندن. 

رێكخراوانە.  ئەو  بۆ  دەهێنا  بەدەست  زۆری  هاوسۆزییەكی 

بەمەش ژن دەبوە كەرەستەیەكی بەهێز بۆ پروپاگەندەكان، بە 

تایبەتی دوای گرنگیدانی كەناڵەكانی راگەیاندن بە ژنان زیاتر لە 

پیاوان.

چەند نموونەیەك لەسەر رۆڵی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆرستیەكان

بەپێی ئه و توێژینەوانه ی كه  توێژەری ئەمەریكی كلۆدیا فۆرستر 

توێژەران  لە  هەندێك  لەالیەن  جۆر  بیرۆكەی  داون،  ئەنجامی 

لەناو  مێینە  رەگەزی  تێوەگالنی  رادەی  ئەوەی  بۆ  دروستكراوە 

رێكخراوە توندڕەوەكان فەرامۆش بكەن. وا سەیریان كردووە، 

كە تەنیا لەالی پیاوانەوە قۆرخ كراوە و رۆڵی ژنانیان لەنێو ئەو 

كردووە،  دیاری  نوێ   نەوەی  پەروەدەكردنی  بە  تەنیا  گروپانە 

نەك وەك بونەوەرێك، كە توانای كاری تیرۆرستی هەبێت  و 

تەنانەت كارا و چاالكیش بێت لە بەدیهێنانی.

فۆرستر پێی وایە خودی ئەو تێگەیشتنە تەقلیدیە، كە وایكردووە 

ژن بەراستی ببێتە تیرۆرست و هاوشێوەی نێرینە بتوانێت كاری 

تیرۆرستی ئەنجام بدات دژی هاواڵتیانی بێتاوان بە شێوەیەكی 

لە  وەخشیانەتر  بە  زۆرجار  كە  وەحشیانەتر،  دڕندانەتر و  زۆر 

پیاوان وەسفكراون.

تیرۆرست  ژنانی  وایــە  پێیان  كە  هەیە  بۆچونیش  هەندێك 

بۆ  مێژوو دروست كردووە.  لەسەر  یەكالكەرەوەیان  كاریگەری 

نموونە: كاری تیرۆركردنی قەیسەر ئەسكەندەری دووەم لەساڵی 

زۆری  ژمارەیەكی  هەروەها  رێكخراوە.  ژنێكەوە  لەالین   1881

زیاتر  پێكدەهات.  ژنان  لە  نۆزدەهەم  سەدەی  شۆڕشگێڕەكانی 

لە نیوەی خۆكوژەكانیش لە سەرتاسەری جیهان بە هاتنی ساڵی 

2002 ژن بوون  بەپێی مەزندەكانی ئێستاش ژنان نزیكەی لە30% 

هێزی شەڕكردن لەنێو گروپە تیرۆرستییەكاندا پێك دەهێنن.

جۆرێكی تایبەت لە ژنانی تیرۆرست:
گروپە  لەنێو  گێڕاوە  ناتەقلیدیان  رۆڵــی  ژنــان  لە  ژمارەیەك 

تیرۆرستیەكان، كە بیرۆكەی پشتیوانیكردن، یان بەسەربازكردن، 

رۆڵی سەركردایەتی  بۆ  تێپەڕاندووە  بەشداریكردنیشی  تەنانەت 

هەندێك  لەنێو  دامەزراندنیش  جار  هەندێك  بەڵكو  كــردن، 

گروپدا.

فوسكۆ شیگینۆبۆ
لەسەر  رونە  نموویەكی  سوور،  تیرۆری  شاژنی  شیگینوبو"  "فوسكو 

ژاپۆنیە و  سووری  سوپای  دامەزرێنەری  چونكە  تیرۆرست.  ژنانی 

لێرە چەندین بۆچ���وون  و ئەگەر بەدیاردەكەون 

لەسەر چوونی ژنان بۆ ناو جیهانی تیرۆر، ڕەنگە 

ئەمە شێوەیەك بێت لە شێوەكانی بەدەستهێنانی 

جۆرە ئازادییەك بۆ ژنان، چونكە لەنێو ئەو كیانە 

تیرۆریانە، ژنان هاوتا دەبن لەگەڵ پیاوان  و رۆڵی 

سەركردایەتیان دەبێت لەناو رێكخراوەكان
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دڕندە  توند و  ژنێكی  بە  فوسكو  كرد.  جێگیر  لەلوبنان  بنكەكانی 

ناسرابوو لەگەاڵ ئەندامەكانی رێكخراوەكەی، زۆریش سەركەوتووبوو 

لەكۆكردنەوەی پارە و چەك بۆ رێكخراوەكە. شیگینیوبو سەركردایەتی 

هێرشێكی كرد دژی ویالیەت یەكگرتوەكان لەسەر خاكی ئەمەریكا. 

بەمەش سوپای سوور بوە تاكە رێكخراوی پێش قاعیدە كە هێرشێكی 

لەو جۆرەی ئەنجام داوە.

ڕێكخراوی بێوەژنە ڕەشەكە:
"شامل سەلمانۆڤیچ باساییف" ناسراو بە شازادە عەبدوڵال شامل ئەبو 

چیچانی  بەرهەڵستكارانی  چەكدارەكەی  بەشە  سەركردەی  ئیدریس 

كە  دامەزراند،  ڕەشەكە"  لە"بێوەژنە  بزووتنەوەیەكی  روسیا،  دژی 

كە  بوون  ژنانە  ئەو  هەموویان  و  دەهاتن   پێك  خۆكوژ  ژنانی  لە 

هاوسەرەكانیان لەسەر دەستی هێزەكانی ڕوسیا كوژرابوون.

سەر  بۆ  لەهەڕەشەكردن  دەگێڕن  گرنگ  رۆڵێكی  بزوتنەوەیە  ئەو 

هەڕەشەی  ــەی  رادەی ئەو  گەیشتۆتە  تەنانەت  روسیا.  ئاسایشی 

بێوەژنە  گروپی  دەكــەن.  ئۆلمپیاد  یاریەكانی  خولی  تەقاندنەوەی 

شێوەی  لە  ئێستا  تێپەڕاندووە و  دایكی  رێكخراوی  فكرەی  ڕەشەكە، 

رێكخراوەێكی سەربەخۆ كاردەكات.

بۆكۆ حەرام لە نێجیریا
بزووتنەوەی بۆكۆ حەرام، كە نمونەیەكی تری تاڵیبانی ئەفغانیە و بە 

)تاڵیبانی نێجیریا( ناو دەبرێت. ستراتیژیەتەكەی بە شێوەیەكی سەرەكی 

دواییانەدا.  لەم  تایبەتیش  بە  دەبەستێت،  ژنان  رفاندنی  بە  پشت 

ئەمەش وایكردووە" نمایشێكی راگەیاندن" بۆ خۆی بخولقێنـێ . رەنگە 

تەنگژەكەی ڕفاندنی نزیكەی 200 كچ  و هەڕەشەی فرۆشتنیان بەم 

دواییانە، تا رادەیەكی زۆر تیشكی خستۆتە سەر گەورەترین گروپ  و 

دڕەندەترینیان لە جیهاندا.

ئەو بزووتنەوەیە هەوڵدەدات رێگە لە هاتنی پەروەردەی رۆژئاوایی  

"سڕینەوەی  بە  چونكە  بگرێت،  گشتی  بە  رۆژئاوایی  كولتوری  و 

بیروباوەڕە ئیسالمییەكان" وەسفی دەكات، هەوڵ دەدات شەریعەتی 

لەوانەش  بكات،  جێبەجێ   نێجیریا  خاكی  سەرتاسەری  لە  ئیسالمی 

ویالیه تەكانی باشور، كە زۆرینەیان مەسیحین.

كەسانێكی زۆر پێیان وایە ڕفاندنی كچان شەپۆلێكی تری تازەیە لە 

كردنیان  بەكۆیلە  و  ژنان   سەركوتكردنی  بە  پشت  كە  جیهادكردن، 

دەبەستێت، كە الی ئەو گروپە بەكارێكی زۆر باشتر دادەنرێت لە 

پەروەردەكردنیان.

بكەین  كچانە  لەو  هەندێك  وتەی  بۆ  پێداچونەوەیەك  گەر  بەاڵم 

ژنان  كاری  دەبینین  رابكەن،  گروپە  ئەو  لەدەستی  توانیویانە  كە 

لەو گروپەدا فكرەی تەنیا بەكۆیلەكردنیان تێدەپەڕێنێت. چونكە ژنی 

سەركردە لەنێو ئەو گروپە بونیان هەیە. جگە لەوەش هەوڵیانداوە 

هەندێك لەو كچانە بكەنە تاوانبار بە گرێدانیان بەو رێكخراوە وەكو 

ئەندام.

"جانێت"ی  ناوی  بە  ڕابكەن  توانیویانە  كە  كچانەش  لەو  یەكێك 

تەمەن نۆزدە سااڵنه ، كە بۆ ماوەی سـێ  مانگ لەالیەن ئەو گروپەوە 

رفێنرابوو. دەڵێت: گروپی بۆكۆ حەرام هەوڵیانداوە بیكەن بە بكوژ، 

بەرچاوی  بە  ئۆردوگاكە و  هێناوەتە  كەسییان  پێنج  جوزا و  چونەتە 

منەوە سەرییان بڕیون، پاشان فەرمانیان پێكردوم بە چەقۆ قوڕگییان 

لە  یەكێك  ژنی  بۆیە  بكەم،  ئەوە  ناتوانم  من  وتن:  پێم  هەڵدڕم. 

سەركردەكانی ئەو گروپە لەبری من ئەو كارەی كردووە.

رێكخراوی سوپای خودا بۆ بەرنگاریی
لەئەفریقیادا  تیرۆرستیەكان  گروپە  لەبەناوبانگترین  یەكێك  رەنگە 

بەسەركردایەتی  بەرەنگاری"  بۆ  خودا  "سوپای  رێكخراوی  هەیە، 

لەناوچەی  زۆری  پشێوەیەكی  رێكخراوە  ئــەو  كۆنی.  جۆزێف 

دەریاچە گەورەكان لەئەفریقیا خولقاندووە. بەرپرسیش بوو لەچەند 

شامل باساییف، دامەزرێنەری رێکخراوی بێوەژنە رەشەکە
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كردەوەیەكی روخاندن و قڕكردن لەباشوری سودان  و باكوری ئۆگەندە، 

دیموكراسی.  كۆنگۆی  كۆماری  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  هەروەها 

جەنگی  سێكسی  و  توندوتیژی  تیرۆر و  لە  بریتییە  تەكتیكەكانیشیان 

دروستكردنی مافیاكان  و رفاندن  و شێواندن  و چەند جۆرێكی تر..

هەڕەشە  دەبەستن و  ژنان و  كچان و  رفاندنی  بە  پشت  خودا  سوپای 

لەمنااڵن  شەڕكەرەكانیان   80% دەكــەن.  دروســت  ژیانیان  لەسەر 

ژنانەی  ئەو  لەرەگەزی مێینە. زۆربەی زۆری  لە30 ش  پێكهاتوون و 

ئازادی  بەمەبەستی  یان  خۆیان و  بەویستی  سوپایە،  ئەو  رودەكەنە 

نایكەن، بەڵكو هەڕەشەی كوشتنیان لێدەكرێت و ناچاردەبن ئەو كارە 

بكەن. زۆبەی جاریش ئەو ژنانە بەكاردەهێنرێن بۆ پەروەردەكردنی 

گواستنەوەی  خــۆراك و  دزینی  مــاڵ و  ئەركی  كشتوكال و  منااڵ و 

سوپایە  ئەو  ناو  كچانی  بۆ  رۆاڵنە  جۆرە  ئەو  هەرچەندە  چەك. 

دیاریكراوە، بەاڵم هەندێك لەو كچانە مەشقیان پێدەكرێت بۆ پرۆسە 

سەربازیەكانیش.

ژنانی قاعیدە:
قاعیدە  رێكخراوی  سەركردایەتی  دامەزراندنیەوە،  لەكاتی  هەر 

لە  چ  پێشەوە،  هێڵی  چاالكییەكانی  لە  دورخەنەوە  ژن  هەوڵیداوە 

ئەفغانستان بێت یان لە سودان  و سعودیە و یەمەن، دواتر بۆ یەكەم 

جار لەالیەن ئەبو مصعب زەرقاوی )سەركردەی قاعیدە لە عێراق( 

قاعیدە.  رێكخراوی  لەناو  بەكارهێنران  كردەوەی خۆكوژی  بۆ  ژنان 

بۆیە ئەم بابەتە تائێستاش بۆتە مایەی مشتومڕی نێوان فەتوای دژی 

ئەو كارە و فەتوای رێگەپێدان بە بەكارهێنانی ژنان و چونیان بۆ ناو 

ئەو رێكخراوانەی خۆیان بە جیهادی ناو دەنێن. هەرچەندە لەنیمچە 

دورگەی عەرەب ژنان رۆڵێكی گەورە و فراوانیان هەیە لەناو قاعیدە، 

بەاڵم تا ئێستاش چەك هەڵگرتنی ژنان لەو ناوچانە تا رادەیەكی زۆر 

رێگە پێنەدراوە. كەچی لەهەمان كاتدا ژنانی نێو رێكخراوی قاعیدە 

رۆڵی گرنگ  و دیار دەگێڕن لەناو رێكخراوەكە. بەڵكو ئەو رۆڵەی 

ژنان بە سیمایەكی سەرەكی دادەنرێت بۆ قاعیدە هەر لەسەردەمی 

ئەمیری  یەكەم  ئەیری، كە  ئال  ئێستاش. یوسف  تا  دامەزراندینەوە 

قاعیدەیە لەنیمچە دورگەی عەرەبی، بەرونی تیشك دەخاتە سەر ئەو 

رۆڵە گرنگەی ژنان لەناو ئەو رێكخراوە دەیگێڕن و نامەیەكی كراوەی 

كردۆتەوە و  باڵو  دوژمنان"  دژی  لەجیهادی  ژن  "رۆڵی  بەناونیشانی 

باوەڕیان بەشتێك هەبێت لەدونیا، ئەوا  تێیدا دەڵێت: ئەگەر ژنان 

پێویستە ئەو باوەڕە بێت كە ئەوان گەورەترین سەرچاوەی هێزن بۆ 

پیاوی "جیهادی".

ژنانی قاعیدە لەكاتی ئێستا بونەتە هێزێكی كارا لەبەسەربازكردنی ژن و 

پیاوانیش بەرێگەی ئەنتەرنێت. تەنانەت ئەو رۆڵەشیان تێپەڕاندوە و 

بونەتە جێبەجێكاری كردەوە خۆكوژیەكان. ئەمەش لەسوریا بەرونی 

بەدیار دەكەوێت.

هایلە قصیر: بەناوبانگترین ژنی نێو رێكخراوی قاعیدە:

هایلە بەناوبانگترین ژنی ئەو رێكخراوەیە و لەناو كەناڵەكانی راگەیاندن 

بە )سیدە( رێكخراوی قاعیدە ناسراوە. هاوسەری شێخێكی سعودی 

جیابۆتەوە و  لـێ ی  دواتر  حەمید(،  كەریم  )عەبدول  بوو  بەناوبانگ 

بەناوی  كــردووە  قاعیدە  دیــاری  ئەندامێكی  لەگەاڵ  هاوسەرگیری 

محەمەد وەكیل. كە لەساڵی 2004 لەپێك هەڵپژانێك لەگەاڵ هێزە 

ئەمنیەكان كوژرا، دوای ئەوەی ویستی بەئۆتۆمبیڵێكی مین رێژكراو 

خۆی بەوەزارەتی ناوخۆی سعودیە بتەقێنیتەوە.

هایلە یەكێكە لەچاالكترین و كاراترین ئەندامانی قاعیدە لەعەرەبستانی 

سعودی. چونكە كەسایەتیەكی سەرەكی بووە لەدابین كردنی دارایی و 

ئەوانەی  بەتایبەتیش  قاعیدە،  ناو  بۆ  تر  كەسانی  بەسەربازكردنی 

ئامادەكراون بۆ جێ  بەجێكردنی كردەوە خۆكوژیەكان.

هایلە بەچەندین تۆمەتی جیاجیا تاوانبار كراوە، جگە لەپشتیوانیكردنی 

قاعیدە، تاوانبارە بەدابین كردنی ئەو چەكانەی لەهێرشە تیرۆریستیەكان 

كردەوەی  ئەنجامدانی  بۆ  تریش  خەڵكانی  هاندانی  بەكارهێنراون و 

تیرۆریستی.

دەگۆڕێت و  مرۆڤەكان  تیرۆر  چۆن  دەردەكــەوێــت،  بۆمان  لێرەدا 

ژیان  بەرهەمێنەری  لەبونەوەرێكی  چونكە  بەتایبەتی،  ژنانیش 

ئەو مرۆڤه ی هەمیشە هەس���ت بە پەراوێزكردن 

دەكات، ڕوودەكات���ە ئەو گروپە تیرۆریس���تیانە و 

هەوڵ���دەدات ب���ەو رێگایە رۆڵێك لەن���او كۆمەڵدا 

بدۆزێتەوە بەرێگەی سەرنج راكێشانی دەوروبەری 

خۆی بەتوندوتی���ژی. چونكە ناتوانێت ئەو رۆڵە 

بەشێوەیەكی ئاسایی بگێڕێت.
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دەیانكات بەو بونەوەرانەی ژیان لەناو دەبەن. هۆكاری سەرەكیش 

بۆ ئەو دەرئەنجامە خراپانە، بریتیە لەتوندڕەوی ئاینی )بەڕواڵەت(، 

ئابوری و  كۆمەاڵیەتی و  هۆكاری  چەندین  بینەوە،  قوڵ  گەر  بەاڵم 

سیاسی لەپشتەوەیە، كە بونەتە هۆی خولقاندنی ئەو جۆرە رێكخراوە 

توندڕەوانە لەبنەڕەتدا.

سوریا بەنمونە
دوای بەرپابونی شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی، ژنانیش رۆڵی سەرەكیان 

هەبووە لەو شۆڕشانە. بەاڵم پێدەچێت لەسوریا دۆخەكە ئاراستەیەكی 

زوو  هەر  بەرپابوو،  راپەڕینەی  ئەو  چونكە  گرتبێتەبەر،  جیاوازتری 

گۆڕا بۆ جەنگێكی ناوخۆیی لەنێوان رژێمەكەی سوریا بەسەرۆكایەتی 

بەشار ئەسەد و سەدان لەو گروپ و رێكخراوە توندڕەوانە.

ژنیش بەشی خۆی لەم نێوەندەدا گێڕاوە و دوور نەبووە لەگۆڕەپانی 

بۆ  هەردووال  بۆ  بوو  بەهێزیش  كەرەستەیەكی  بەڵكو  جەنگەكان، 

وایكردووە  ئەمەش  نەگریس.  شــەڕی  چەندین  یەكالكردنەوەی 

پاڵنەرێكی سەرەكی بۆ گێڕانی ئەو رۆڵە گرنگانە لەنێو ئەو رێكخراوە 

بە  كە  قاعیدە.  داعــش و  نوصرە و  بــەرەی   : وەك  تیرۆریستیانە، 

گۆڕانكاریەكی )جۆری( دادەنرێت بۆ رۆڵی ژنان لەناو ئەو گروپانە.

مەبەستمانە  بابەتەی  ئەو  كرۆكی  ناو  بچینە  دەدەین  هەوڵ  لێرەدا 

لەبارەی جۆری ئەو گۆڕانكاریەی جەنگە ناوخۆیەكەی سوریا دروستی 

كردون لەئەرك و رۆڵی ژنان لەناو ئەو رێكخراوە تیرۆرستیانە. بەاڵم 

پێش ئەوە، پێویستە سەرەتا كورتەیەك لەبارەی دۆخی سوریا بخەینە 

ڕوو بۆ تێگەیشتن لەو بابەتە:

بەرپابونی ملمالنێەكەی سوریا
پێكرد،  دەستی  سوریا  ملمالنێیەی  ئەو  چیرۆكی   2011 لەمارسی 

ئەویش دوای بەكارهێنانی هێزێكی كوشندە لەالیەن حكومەتی بەشار 

بۆ هێنانەدی دیموكراسی  راپەڕینەكانی  بۆ سەركوت كردنی  ئەسەد 

دەكران. بەاڵم دۆخەكە بەشێوەیەكی درامی  گۆڕا، چونكە الیەنگرانی 

لەخۆیان،  كردن  بەرگری  بۆ  یەكەم/  هەڵگرت.  چەكیان  ئۆپۆزسیۆن 

بەدوا  لەمە  ناوچانە.  لەو  ئەمینەكان  هێزە  دەركردنی  بۆ  پاشانیش 

تێیدا  پسانەوە.  بێ   ناوخۆیی  شەڕێكی  گێژاوی  نێو  كەوتە  واڵت 

الیەنەكانی ملمالنێەكە بەگشتی بەشدار بون، چ لەناو سوپای نیزامی 

سەر بە هێزەكانی ئەسەد، یان گروپەكانی كۆنتڕۆڵی هەندێك شار و 

شارۆچكە و روبەری فراوانیان كردبوو لەریفی دیمەشق.

ئازاد(  سوریای  )سوپای  بەناو  بوەكانی  یاخی  هێزە   2012 لەساڵی 

وەكو  كە  هێنا،  بــەدەســت  تەكتیكی  سەركەوتنی  زنجیرەیەك 

رووبەڕووبونەوەیەك وابوو لەبەرامبەر هەژمونی سەربازی حكومەت. 

ژنێکی بیانی لەناو ریزەکانی رێکخراوە ئیسالمیە توندرەوەکاندا
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چونكە توانی بۆردومانێكی چڕی سوپا بكات لەگەڕەكی بابا عومر و 

چەند  بەسەر  بگرن  دەست  توانیان  ساڵەكەدا.  لەسەرەتای  لەحمص 

چەكێكی قورس و سەركەوتوو بون لە پەك خستنی هێڵەكانی هاتنی 

بە  ئاسمانی  هێزی  سوپا و  ناچاركردنی  هەروەها  پێداویستیەكان. 

پاشەكشەكردن لەچەندین ئەو ناوچانەی ناكۆكیان لەسەربوو.

لەكۆتایشدا یاخیبوان و سوپای سوریای ئازاد توانیان كۆنتڕۆڵی چەندین 

لــەدەرووبــەری  كشتوكاڵی  لەپشتێنەی  بكەن  شارۆچكە  ــەڕەك و  گ

لەهێزەكانی  گەورە  بەشێكی  بەسەر چەند  گرتن  دەست  دیمەشق و 

رژێم لەحەلەب.

كەچی لەگەاڵ ئەوەشدا، ئەو پێشكەوتنە یەكال كەرەوە نەبوو، چونكە 

بەهاتنی سەرەتای ساڵی 2013 حكومەت دەستی كرد بە گەڕاندنەوەی 

ئەو بەشانە لەسەرتاسەری پایتەخت. لەكاتێكدا چەق بەستنێك هەبوو 

لەحەلەب، كە زۆر بەتوندی دابەش ببو لەناوەوە لەنێوان هێزەكانی 

رژێم و هێزەكانی ئۆپۆزسیۆن.

لەیۆنیۆی 2013 هێزەكانی حكومەت بەپشتیوانی بزوتنەوەی بەرنگاری 

ئیسالمی شیعی لوبنانی)حزب الله( توانیان شارێكی نیچمە ستراتیژی 

بگرنەوە، كە دەكەوێتە نزك سنورەكانی لوبنان.

پاشان هێزەكانی ئەسەد چەند هێرشێكی كردە سەر پاشماوەی هێزەكە 

سنورەكانیان  سەر  دەكەوێتە  كە  بون،  قەلەمون  چیاكانی  لەحمص و 

حمص  دەروازەی  لەگەاڵ  دیمەشق  خێراكەی  رێگا  لوبنان و  لەگەاڵ 

دەبەستێتەوە.

ئۆپۆزسیۆنیش كە خۆی لەسوپای سوریای ئازاد دەبینینەوە، بەهۆی 

لەسەر  زۆری  كاریگەری  بوو،  لەنێوانیان  توندەی  ملمالنێیە  ئەو 

نێوان  كەوتە  ناكۆكی   2013 لەیەنایری  بەمەش  كــردن.  دروســت 

"داعش"،  بە  ناسراو  شام  لەعیراق و  ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی 

لەگەاڵ ئەندامانی ئەو كەتیبانەی لەالیەن رۆژئاوا و ئیسالمیەكانی تر 

پشتیوانیان لێدەكرا، لەسەروووی هەموشیانەوە "بەرەی نوصرە" سەر 

بەرێكخراوی قاعیدە. تائێستاش دۆخەكە لەسەر ئەرزی واقیع یەكال 

ـ لەسەر بنەمای راڤەكردنی  ـ تائێستاشـ  نەبۆتەوە و بەدرێژایی كاتەكەـ 

هەر هەڵسەنگاندنێكی راپۆرتەكان وەستاوە، كە لەشەڕەكان و هێزە 

چەكدارەكان و بزوتنەوەكان و چەند روداوێكی تریش بەدیار دەكەون.

ژن: كارتێكی سەرەكیە لەنێو مەیدانی جەنگدا:
دیارە ئەو وتەیەی كە دەڵێت: "ژن لەچەك مەترسیدارترە"، تارادەیەكی 

زۆر كارا كراوە و سەلمێنراویشە لەناو مەیدانی ملمالنێكان لەسوریا. 

وەك چۆن چاالكوانێكی سوری لەو باریەوە دەڵێت: ئەگەر دەتەوێت 

بۆ  رێگە  باشترین  ئەوا  باڵوبكەیتەوە،  بەخۆت  تایبەت  فكرەیەكی 

سوریا  ملمالنێكانی  دیارە  دەكرێت...  ژنەوە  بەرێگەی  ئەنجامدانی 

ژنی لەرۆڵە تەقلیدەكەی، كە بریتیە لە تەنیا پشتیوانكارێکی پیاو بۆ 

كارپێكەرێكی سەرەكی گواستۆتەوە و هاوشێوەی پیاو لەمەیدانی شەڕدا 

سەركەوتوو  لەپیاویش  جار  هەندێك  رەنگە  بەڵكو  بەدیاركەوتووە، 

تربوبێت.

ئینجا ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەر ئەو بابەتانەی لەسەر رۆڵی ژنان لەناو 

گروپە توندڕەوەكاندا دەیگێڕن بەناونیشانی "رۆڵی ستراتیژی ژنان لەناو 

گروپە توندڕەوەكان"، ئەوا لەرۆڵی "دایكایەتی" كورت دەبێتەوە، بەو 

روح و  بەهێزكردنی  بۆ  دەگەیەنێت  دەرونی  خزمەتێكی  كە  پێیەی 

نوێ ی  نەوەی  لەمێشكی  چەسپاندنی  بەرێگەی  توندڕەوەكان  فكرە 

هەڵكەوتوو لەپێناو خولقاندنی نەوەیەكی نوێ  لەتیرۆرستان.

چونكە  پیاوانە،  بۆ  زیاتر  رۆڵــە  ئەو  بێگومان  بەسەربازكردن: 

ئەو  لەنێو  ئەوانە  لەدەست  بڕیار  كردنی  دروست  سەركردایەتی و 

گروپانە، بەاڵم نابێت غافاڵ بین لەو رۆڵە ژنانیش لەبەسەربازكردن، 

یان ئاسانكاری كردن بۆ ئەو كارە دەیگێڕن بۆ هاتنی ژنانی تر بۆ 

ناو ئەو گروپانە.

ژن وەك كەرستەیەكی سێكسی:
ئەو  لەناو  دەدات  ئەنجامی  ژن  كە  كار  لەگرنگترین  یەكێك  دیارە 

زیاتر  بابەتەش  ئەم  سێكسی.  لەكاری  بریتیە  توندڕەوانە،  گروپە 

كاتێك  بەدیاركەوت،  تونسی  ناوخۆی  وەزیری  راگەیاندنێكی  دوای 

بەس���ەربازكردنی ژن بۆ تیرۆر، واتە زیاتربوونی 

رێ���ژەی بەس���ەربازكردنی نی���وەی كۆمەڵگە دوو 

ئەوەندە زیاتر، بە بەراورد لەگەڵ بەسەربازكردنی 

پیاو ب���ۆ گروپێكی تیرۆرس���تی. ئەمەش بەهۆی 

ئەو تایبەمەندیەی ژن���ان هەیانە و جووڵەكردنی 

بە ئاسانی  و خۆشاردنەوەی
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بزوتنەوە  ئەو  لەگەڵ  هاوسۆزبون  ئەوانەی  كرد،  كچ  لە13  باسی 

بەناو  مومارەسەكردنی  بۆ  سوریا  چونەتە  ئیسالمیانە و  جیهادیە 

)جیهادی نیكاح(. ئەو چەمكەش بۆ ئەو ژنانە بەكاردێت، كە خۆیان 

پێشكەشی ئەندامانی ئەو گروپانە دەكەن بۆ دامەزراندنی حوكمێكی 

ئیسالمی و دەوڵەتی خەالفەت.

لەبەهاری ساڵی 2013 بانگەوازخوازی سعودی محەمەد عەریفی، 

فەتوایەكی دەركرد بۆ هاندانی ژنان، تا بەرەو سوریا بچن بۆ جێ  

بەجێكردنی ئارەزووی سێكسی ئەندامانی ئەو گروپە توندڕەوانە. 

بەپێ ی ئەو فەتوایە لەزاری عەریفی باڵوبۆیەوە، كچان لەتەمەنی 

دواتر  هەرچەندە  بكەن.  كارە  ئەو  هەبوو  بۆیان  ساڵیەوە   14

تەنانەت  دابێت.  جۆرەی  لەو  فەتوایەكی  كردەوە  رەتی  عەریفی 

لەو  شتێكی  مومارسەی  كــردەوە  رەتیان  چەكدارەكانیش  گروپە 

جۆرەی كردبێت. بەاڵم ئەو رەت كردنەوە تەنیا چەند وتەیەكی بێ  

بنەمابون. چونكە هاندانی ژنان و رۆشیتنیان بۆ سوریا و ئەنجامدانی 

)جیهادی نیكاح( سنوورەكانی ناوچەی عەرەبی تێپەڕاند و گەیشتە 

ئەوروپا.

چاودێری  زۆرەوە  ترسێكی  بە  بەریتانیا  حكومەتی  تائێستاش 

تا  دەچن  سوریا  بەرەو  كە  دەكات  ژنانە  ئەو  زۆری  ژمارەیەكی 

زۆرێك  بكەن.  گروپانە  ئەو  ئەندامانی  لەگەاڵ  هاوسەرگیری 

لەرێگەی  هاوسەرگیریانە  جۆرە  ئەو  وایە  پێیان  لەچاودێرانیش 

ئەنتەرنێتەوە دەكرێن، تەنانەت مەرجی ئەوەشیان بۆ دادەنێن كە 

بەو  بكەن،  هاوسەرگیریەكە  پرۆسەی  بكەن  گەشت  ئەوەی  پێش 

پێیەی ئەو ژنانەی هاوسەرگیریان نەكردووە رێگەی گەشت كردنیان 

پێ  نادرێت بەتەنیا.

بەپێ ی توێژینەوەیەكی سەنتەری نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوە لەسەر 

توندڕەوی لە لەندەن ئەنجامی داوە: ئەستەمە بەوردی ژمارەی ئەو 

ژنانە دیاری بكرێت، كە بەمەبەستی هاوسەرگیری كردن لەگەاڵ ئەو 

كەسانە گەشتیان كردووە. بەاڵم سەنتەری توێژینەوەكان پێ ی وایە 

دەیان ژنی بەریتانی هاوسەرگیریان لەگەاڵ ئەو جیهادیانە كردووە، 

ئەو  لەسەر  زۆریش  زانیاریەكی  دەدوێن.  ئینگلیزی  بەزمانی  كە 

خاڵە كۆكراوەتەوە بەپێ ی زانیاریەكانی ژووری "چات" كە چاودێری 

خستۆتە سەر پێگە ئەلەكترۆنیەكان.

ژمارەیەک لە کچانی ناو گروپە توندرەوەکان
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پێكهێنانی میلیشیای ژنان
ئاماژەمان  پێشتر  كە  دەگێڕن  رۆاڵنە  ئەو  هەموو  لەسوریادا  ژنان 

گۆڕانكاریە  جۆرە  ئەو  سەرەكی  بەخاڵی  هەر  سوریا  بەاڵم  پێدان، 

دادەنرێت سەبارەت بەو رۆڵە بەرچاوەی ژنان لەناو ئەو گروپانەدا 

دەیگێڕن. تەنانەت ئەو ژنانە وایان كردووە رێكخراوێكی وەكو قاعیدە 

دەست هەڵگرێت لەو بیرۆكانەی، كە ژنیان وەكو جەنگاوەر قەدەغە 

وایكردووە  هەیە  سوریادا  لەناو  ملمالنێیەی  ئەو  بەڵكو  كــردووە، 

رێكخراوی "بەرەی نوصرە" سەر بەقاعیدە، بیر لەپێكهێنانی كەتیبەی 

سەربازی تایبەت بەژنان بكاتەوە.

بە  ناویەتی  ئەسەد  رژێمەكەی  یەكەمەی  هەنگاوەی  ئەو  دیــارە 

 500 لەنزیكەی  كە   ،2012 لەمایۆی  ژنان  بۆ  كەتیبەیەك  پێكهێنانی 

سەر  كە  نیشتمانی،  بەرگری  ژنانی  شێرە  بەناوی  دێت و  پێك  ژن 

بەهێزی بەرگری نیشتمانی بون و هێزە سەرەكیەكەی رژێم بون بۆ 

بەرنگاربونەوەی یاخی بوان. ئەو كەتیبانەی ژنان بە وەحشیگەرایی و 

لەهاواڵتیانی  بڕی  كەسیان   108 سەر  تەنانەت  ناسرابون.  دڕندەیی 

سوری، كە 34یان ژن بون و 49 یان منااڵ بون لەشاری حمص.

دوو  ئەسەد  رژێمەكەی  لەالیەن  ژنان  كەتیبەی  پێكهێنانی  دیــارە 

ئەوانیش:  جەنگدا،  لەمەیدانی  بوو  لەپشتەوە  سەرەكی  مەبەستی 

یەكەم: بەرپاكردنی شەڕێكی دەرونی لەگەاڵ ئۆپۆزسیۆن، كە پشتیان 

تێكشكاندنی  واتە:  شەڕانە،  لەو  دەبەست  تەقلیدی  كەرستەی  بە 

دەرونی بەهۆی شكست هێنان لەسەر دەستی ژنان.

وێنەی  گواستنەوەی  بۆ  فاكتەرێك  وەك  بەكارهێنانیان  دووەمیش: 

زۆر  كە  ئۆپۆزسیۆن،  پێچەوانەی  بە  رۆژئــاوا  بۆ  رژێم  لیبرالیەتی 

توندە لەسەر ئەو بابەتە و باوەڕی بەرۆڵی ژن نیە وەك كاراكتەرێكی 

سەرەكی لەژیانی سیاسی.

بۆیە ئۆپۆزسیۆنیش وەك وەاڵمێك بۆ هەنگاوەكەی ئەسەد، كەتیبەی 

ژنانی پێكهێنا، كە بە یەكەم هەنگاو دادەنرا بۆ رەوتێكی توند.

سوپای سوریای ئازاد كەتیبەی ژنان پێك دەهێنێت
لەالیەن  ژنان  سەربازی  كەتیبەی  لەپێكهێنانی  مانگی  یەك  دوای 

پێكهێنا  ژنانی  كەتیبەی  یەكەم  ئازاد  سوریای  سوپای  ئەسەدەوە، 

دەهات و  پێك  ژن   150 لەنزیكەی  كە  ئۆپۆزسیۆن،  لەریزەكانی 

زۆربەشیان كورد بون.

ئەو  لەناو  دەگێڕن  بەهێزتر  رونتر و  سەربازی  رۆڵێكی  كورد  ژنانی 

هەر  لەناو  پێرس:  فرانس  دەزگای  بەپێ ی  ئۆپۆزسیۆندا.  گروپانەی 

پاراستنی گەلی كورد،  پێنج كەس لەشەڕڤانانی )YPG( لەیەكەكانی 

الیەنە چەكدارەكەی پارتی یەكێتی دیموكراتی كوردی، یەكێكیان ژنە.

ئەوەی مایەی سەرنجدانیشە كە پارتی یەكێتی كوردی ئەو كەتیبانەی 

جۆرە  هیچ  پیاوەكانیش  هێناوە.  پێك  واڵتــدا  لەسەرجەم  ژنانی 

ریزەكانیان و  لەناو  ژنانە  ئەو  هەبونی  لەسەر  دەرنابڕن  بێزاریەك 

لەهێڵەكانی پێشی پێشەوەی شەڕیشدا لەگەاڵ رژێم.

كەتیبەكانی ژنانی قاعیدە
هەوڵیداوە  بونیەوە،  دروست  لەسەرەتای  هەر  قاعیدە  رێكخراوی 

هەڵوێستی خۆی لەبارەی بەشداریكردنی ژنان لەمەیدانی جەنگەكاندا 

سەربازیەكان  لەرۆڵە  نەبێت  دەستیان  ئەوەی  بۆ  بكاتەوە،  یەكال 

ئەو  كاتەوەی  لەو  بەاڵم  عەرەبەكان.  لەئەفغانیە  ئەندامانیان  لەنێو 

رێكخراوە شانەكانی خۆی گواستەوە بۆ سعودیە و دواتریش بۆ یەمەن، 

گۆڕانكاریەكی چاوەڕوانەكراو رویدا، ئەویش خۆ تەقاتدنەوەی ژنان 

ژنان و  بەسەربازكردنی  راگەیاندنی  2005  و  لەساڵی  لەعیراق  بوو 

ئەنجامدانی كردەوەی خۆ كوژی بوو لەنێو رێكخراوی قاعیدە لەسەر 

زاری زەرقاوی فەرماندەیان.

بەدیاركەوتنی  ژنان لەنێو رێكخراوی قاعیدە و كاركردنیان پێچەوانەی 

فەتوای پیاوانی نێو قاعیدە بوو، بەتایبەتیش یەكێكی وەكو "یوسف 

ئێمە  وتی:  كرد و  ژنان  بۆ  بانگەوازی  لەبەیانێكدا  كە  العییری"، 

نامانەوێت تۆی ژن بچیتە نێو مەیدانی جەنگەوە، چونكە پڕە لەفتنە و 

سوكایەتی، بەڵكو دەمانەوێت تۆ هاوشێوەی ژنانی پێشووی خۆت، 

ژنان هان بدەیت و ئامادەیان بكەیت بۆ جیهاد و فێری ئۆقرە گرتن و 

ئارام گرتنیان بكەیت بۆ بەشداریكردنیان بەهەموو شتێك بەرامبەر 

لەتۆ  كە  شت  كەمترین  دەڵێت:  هەروەها  "ئیسالم"..  سەركەوتنی 

"ش���امل  باساییف" ناسراو بە ش���ازادە عەبدوڵال 

بەش���ە  س���ەركردەی  ئیدری���س  ئەب���و  ش���امل 

چەكدارەك���ەی بەرهەڵس���تكارانی چیچان���ی دژی 

روس���یا، بزووتنەوەیەك���ی لە"بێوەژنە ڕەش���ەكە" 

دامەزراند، كە لە ژنانی خۆكوژ پێك دەهاتن.
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بۆ جیهاد  پیاوەكانتان دەڕۆن  كاتێك  بونەتە  بێدەنگ  داوا دەكرێت، 

كردن، پێویستە بێ  دەنگ بیت و رازی بیت بەو چارەنوسەی خودا 

بۆی هەڵبژاردویت...

لەژێر  دەركــرد  بەیانێكیان  ژنێك  كۆمەڵە  ئەوەشدا،  لەگەاڵ  كەچی 

"ندی  هەڵوێستەكەی  پاڵپشتیكردنی  بۆ  الجنان"  ناونیشانی"رفیقات 

القحگانی" ژنە تیرۆرستیەكەی سعودیە، كە بریاری دابوو بچێتە شەڕ 

شام،  بۆ  موسڵمان  ژنانی  رۆیشتنی  دەڵێن:  لەبەیانامەكەدا  لەسوریا. 

شتێكی تایبەتە و ئەو ژنە ئازادە ئەگەر كارێكی وا بكات، گەر ناچار 

نەكرابێت...

كەتیبە ترسناكەكانی داعش
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەعیراق و شام، بە دڕەندەترین رێكخراو 

بەرونی  ئەمەش  دان.  خۆی  دەستی  لەژێر  لەناوچەكانی  دادەنرێت 

لەناوچەی رەقە دیارە، كە ئێستا ناوەكەی بۆتە" ئیمارەتی رەقە". دیارە 

لەپیاوەكان  داعش هیچی  ژنانی  كەتیبەی  دڕندانەكەی  هەڵس وكەوتە 

كەمتر نیە. هەندێك لەو رێسایانەشی كە داعش دایناون بریتین لە:

1. سەپاندنی پەچەی رەش و ئەستور. هەر سەرپێچی كردنێك لەدانانی 

پەچە )نیقاب( لەالیەن هەر ژنێكەوە، دەبێتە هۆی دەستگیركردنی. 

چونكە بە یەكێك لەگەورەترین سەرپێچی دادەنرێت كە بەسەر ژنانی 

رەقە سەپێنراوە.

2. ناچاركردنی مەسیحیەكانی رەقە بە واژۆكردن لەسەر بەڵێنامەیەك، 

كە پابەندی دەكات بەپێدانی "سەرانە ــ جزیە"، كە لە13 گرام زێر 

هەژارەكانیان.  بۆ  چارەگێكیش  دەڵەمەندەكان و  بۆ  پێدەكات  دەست 

هەروەها رێگە نادەن وێنەی خاچ، یان دەنگ بەرزكەرەوە لەنزاكانیان 

پێنادرێت،  چەكیان  هەڵگرتنی  رێگەی  لەوەش  جگە  بەهێنن.  بەكار 

تەنانەت بۆ بەرگری كردن لەخۆشیان.

بەدیار  پەچە  لەژێر  برۆكانیان  گەر  )جلد(  سوری  كچانی  لێدانی   .3

بكەوێت.

4. تێكەاڵو نەبونی ژنان و پیاوان لەشوێنە گشتیەكان و فەرمانگەكان. 

جگە  )پیاو(ەكانیان.  بێ   لەشەودا  ژنان  دەرەوەی  نەهاتنە  هەروەها 

لەوەش نابێت هیچ ژنێك بە بێ  پیاو سواری ئۆتۆمبیڵی كرێ  ببێت.

بە  گۆڕینی  تیشێرت" و  "جینز" و  پانتۆڵی  پۆشینی  قەدەغەكردنی   .5

عەبا و جلی درێژ.

6. قەدەغەكردنی كێشانی جگەرە و نێرگەلە.

7. داخستنی دوكانی سەرتاشخانەی پیاوان و رێگە نەدان بەگەنجان بە 

چاكردنی قژیان لەسەر شێوەی ئێستا، یان بەكارهێنانی هەر مادەیەك 

بۆ قژیان.

بینرا و  لـێ   پیاوی  ئەگەر  ژنان  دوروی  بەرگ  دوكانی  داخستنی   .8

سەردانی نەكردنی ژنان بۆ الی پزیشكی پیاو.

9. قەدەغەكردنی فرۆشتنی سیدی گۆرانی و ئامێری موزیك و گۆرانی 

گشتیەكان.  شوێنە  سەرجەم  دوكــان و  پاس و  ئۆتۆمبیڵ و  لەناو  وتن 

هەروەها الدانی وێنەی ژنان و پیاوان لەبەردەم دوكان و شوێنەكانی تر.

10. دەبێت هەر خاوەن دوكانێك دە خولەك پێش بانگدان دوكانەكەی 

دابخات.

لەوێ   روبكاتە مزگەوت و  دەبێت  بێت،  بەرێگاوە  پیاوێك  11. هەر 

نوێژ بكات و خۆی دوا نەخات، یان دانەنیشێت لەسەر لێواری رێگا. 

هەركەسێك لەكاتی نوێژ بینرا دوكانەكەی دانەخستووە، یان لەدەرەوە 

لێپرسینەوەی  داوای  داەخرێت و  ئەوا دوكانەكەی  لەرێگادا،  مزگەوتە 

شەرعی لـێ  دەكرێت.

جەڵد  جار   70 بهێنێت،  بەكار  "داعــش"  وشەی  كەسێك  هەر   .12

دەكرێت. چونكە دەبێت بڵێت: دەوڵەتی ئیسالمی لەعیراق و شام..

بڕینی  جەڵد و  سزای  داعش  سەرپێچیانە  ئەو  ئەنجامدانی  لەحاڵەتی 

كە  لەسێدارەدانیش،  دەگاتە  جار  هەندێك  یان  جەستە،  ئەندامێكی 

تێیدا سەرپێچی جگەرە كێشان هەبێت.

كەتیبەی  ئەوانیش:  پێكهێناوە،  ژنانی  كەتیبەی سەرەكی  دوو  داعش 

خنسا و، كەتیبەی أم ریان. ئەمەش لەدوای ئەوە هات، كاتێك ئەندامانی 

كوژی  خۆ  كــردەوەی  بۆسەی  تووشی  جار  چەندین  رێكخراوە  ئەو 

بوون، كە تێیدا جلی ژنانەیان بەكار هێنابوو. بۆیە داعش كەتیبەی 

ژنانی پێك هێنا بۆ پشكنینی سەرجەم ژنان لەترسی دووبارەبونەوەی 

هێرشێكی لەو جۆرە. لە كۆتاییدا گەر سەیری دۆخی سوریا بكەین، 

بە روونی هەست بە گۆڕانكاری دەكەیت لەرۆڵی ژنان لەنێو گروپ و 

رێكخراوە تیرۆریستیەكان. رۆڵە تەقلیدەكەی ژنان لەدایكایەتی گۆڕاوە 

بۆ  كەرستەیەك  وەك  تەنیا  ژن  كاتێك  هەروەها  سەرباز.  بونە  بۆ 

سێكس بەكارهێنراوە، كەچی ئێستا كاراكتەرێكی سەرەكی  و بزوێنەری 

روداوەكانە لەمەیدانی شەڕەكان لەسوریا. 

ئایا  داهاتوو:  لە  پرسیار  دوو  بەردەم  دەمانخاتە  گۆڕانكارییەش  ئەم 

بۆ  كردن  سەركردایەتی  رۆڵی  گێڕانی  لە  هەڵدەگرن  دەست  پیاوان 

ڕووی  لە  دەدات  ریشەیی  گۆڕانكارییەكی  مانای  ئەمەش  كە  ژنان.. 

فیكرییەوە؟

سه رچاوه : 
بوابه  الحركات االسالمیه  
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توندوتیژی دژی كه مینه كانی پاكستان 
ملمالنێیه ك هه ڕه شه  له  كایه ی ده وڵه ت ده كات

سابا ئیمتیاز* 

وه رگێڕانی له  عه ره بییه وه : لەوەند سابیر
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ئایدیا دیپلۆماتیك

كورته یه ك کـ
پاكستان  كه مینه كانی  دژی  له   توندوتیژی  ریشه كانی  و  ره گ  باسی  په یپه ره   ئه م 
به  هه موو ده رهاویشته  دیینی، سیاسی،  ریشانه   و  ره گ  ئه و  پێده چێت  ده كات، كه  
ئابورییه كانی و ناكۆكیه  كۆمه اڵیه تییه كانیه وه   له روانگه ی  مێژووییه وه  به رجه سته  
له گه ڵ  هاوكاتبووه   كه   توندوتیژییه وه ،  ئه و  الیه نی  به   ده یبه ستێته وه   و  بووه  
دامه زراندنی ده وڵه تی پاكستان له  ساڵی 1947. لێره وه  ئه م توێژینه وه یه  )5( سه رچاوه ی 
سه ره كی توندوتیژی دیینی ده ستنیشان ده كات، كه  له الیه ن گروپه  توندڕه وه كانه وه  
له  دژی كه مینه  دیینی و الیه نه  ئیسالمییه كان په یڕه وه ی ده كه ن، ئه وانه ش بریتین 
و  ئابوری  ملمالنێی  سیاسییه كان،  و  كۆمه اڵیه تی  به ها  ئایدیۆلۆژیا،  ناسنامه ،  له : 
ده رهاویشته كانی  باسی  توێژیه وه كه   هه روه ها  چاالكییه كان.  سنوری  فراوانكردنی 
توندوتیژی دیینی و ره نگدانه وه كانی له سه ر ده وڵه ت له  پاكستان ده كات، كه  ئه ركی 

جێبه جێكردنی پرۆسه  ئاسایشیه  مه ترسیداره كان به سه ر حكومه تدا ده سه پێنێت. 

ئیتنی  توندوتیژی  هۆكاره كانی  په یپه ره   ئه م  ــه وه ش  ل جگه  

درێژه ی  پاكستان  له   ملمالنێیه ی  له و  به شێكه   كه   شیده كاته وه ، 

هه یه ، ملمالنێیه ك كه  ره گ و ریشه ی تا راده یه كی زۆر له  شاری 

كه راچیه وه  سه ریهه ڵداوه ، كه  یه كێكه  له  شاره  پاكستانه  فره  ره نگ 

و پێكهاته  ئیتنییه كان له گه ڵ هه بوونی چه ند گروپ و تاقمێكی 

ناوچه كانیتری  سه رتاسه ری  له   هاتوو  دانیشتوانی  له   كۆچبه ر 

جۆر   )3( بۆ  ئیتنیكی  توندوتیژی  په یپه ره   ئه و  واڵتــه وه .  ئه و 

دابه شكردووه : یه كه م. توندوتیژی ئیتنیكی – سیاسی، كه  حزبه  

سیاسیه  پشتیوانی لێكراوه كان له الیه ن بنكه  ئیتنییه كه یانه وه  لێی 

به رپرسیارن. 

چه كداره   باڵه   كه   تاوانكارییانه ی  كــرده وه   كارو  ئه و  دووه م: 

تاوانكاره كانی سه ر به  ئه و حزبه  سیاسییانه  ئه نجامیان ده ده ن. 

تاقمه   ده سته و  الیــه ن  كه   دیینیه ی  توندوتیژیه   ئه و  سێیه م: 

چه كدارییه كانی سه ر به  گروپه  دیینی و سیاسییه  توندڕه وه كانه وه  

ئه نجام ده درێت. ئه م په یپه ره  سه رجه م ئه و كاردانه وه  فه ڕمی 

و  هێرش  دژی  له   كه   ده كــات،  ده ستنیشان  كۆمه ڵگه ییانه   و 

په الماره  چه كدارییه كانی گروپه  چه كداره كان له  به رامبه ر كه مینه  

دیینی و ئیتنییه كان له  پاكستان پهیاده  ده كرێت، كه  ده گه ڕێته وه  

ئه و  به رفراوان.  تووڕه ییه كی  به   هه ستكردن  و  بێموباالتی  بۆ 

كاردانه وه انه  پشت به  كۆمه ڵێك فاكته ری جۆراوجۆر ده به ستن، 

هێرش  رودانی  پێشبینییه كانی  ئه گه رو  له :  بریتین  گرنگترینیان 

شارانه ی  ئه و  به ئامانجكراو،  كه سانی  و  شوێن  په الماردان،  و 

كه  هێرش و په الماره كان تیایاندا رووده دات. به اڵم هه ڵوێست 

و  رۆژنامه كان  له الیه ن  په المارانه   و  هێرش  له و  وه رگرتن 

له   جه ماوه رییه كانه وه ،  ناوه نده   له الیه ن  میدیاو  كه ناڵه كانی 

دروستده بێت،  جیاكارییه كانه وه   هه ڵوێسته   نیشاندانی  ئه نجامی 

كه  له  بنه ڕه تدا له  دژی گروپه  ئیتنییه كان و گروپه  دینییه كان و 

كه مینه كان بوونی هه یه .  

پێشه كی 
پاكستان  هێشتا  به اڵم  درێژ،  دوورو  ده یه ی  چه ندین  دوای  له  

له ناو ملمالنێێه كی گشتگیردا ده ژی له گه ڵ كۆمه ڵێك هێزو گروپی 

چه كداریی توندڕه وی له  ئه ژمار نه هاتوو، كه  شه ڕییان له  دژی 

له   گورزه كانیان  گروپانه   ئه م  راگه یاندووه .  پاكستان  ده وڵه تی 

دژی ژماره یه ك دامه زراوه  و پێكهاته  له  شێوه ی سوپاو حكومه ت 

و پیاوانی سیاسی و گروپ و تائیفه  دینییه كان، له  پاڵ كردنه  

ئامانجی كه مینه كان و گروپه  ئیتنییه كان، به ڵكو ته نانه ت كه سانی 

سڤیلیش ده كه نه  ئامانج. ئه م بابه ته  چه ند ره هه ندێكی جیاواز 

ده گرێته وه  له  واڵتێكدا كه  زۆرینه ی دانیشتوانه كه ی موسوڵمانن 

و رێژه ی )له سه دا 4(ی دانیشتوانه كه شی ناموسوڵمانن. زۆرینه ی 

دانیشتوانی پاكستان سوننه  مه زهه بن، له پأل بوونی كه مینه یه كی 

شیعه  مه زهه بی جیاواز، ئه مه  سه ره ڕای هه بوونی شوێنكه وتوانی 

تائیفه ی )االحمدی(، كه  دانیان پێدا نه كنراوه . 
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1. توندوتیژی ئیتنی و سیاسی و دیینی
ملیۆن   )20 تا   15( دانیشتوانه كه ی  ژماره ی  كه   كه راچی،  شاری 

ئه و  ژیانی  به سه ر  باڵی  ئیتنیكی  سیاسه تی  هه ژموونی  كه سه، 

توندوتیژی  ــاری  ك زنجیره ی  فراوانترین  و  كێشاوه    شــاره دا 

ئاواربوونی  و  ده ربــه ده ربــوون  پرۆسه كانی  ده گرێته خۆ.  ئیتنی 

كاره ساته   و  ملمالنێكێ  شه ڕو  به هۆی  كه س  هه زاران  ناوخۆیی 

سروشتییه كانه وه   كاریگه ری له سه ر داناوه ، ئه مه  جگه  له  كۆچی 

ئابوری و كاریگه رییه كانی له سه ر پێكهاته ی ئیتنی له ناو شاره كانی 

پاكستان، به  تایبه تی له م سااڵنه ی دواییدا. هه رێمی بلوجستانیش 

هه رچه نده   ده بینێت،  به خۆوه   ئیتنی  ملمالنێیه كی  الیخۆیه وه  

له   ملمالنێكان  سه رهه ڵدانی  گه ڕه كانی  كه متردایه .  ئاستێكی  له  

لۆكاڵییه كان  سیاسیه   و  دیینی  و  ئیتنی  گروپه   نۆره   به   پاكستان 

و  پاڵنه ره كان  له   توێژینه وه یه   ئه م  ئه وه   له به ر  ئامانج،  ده كاته  

ئیتنییه كان  و  دیینی  كه مینه   به ئامانجكردنی  پشت  هۆكاره كانی 

له الیه ن گروپه  چه كداره  توندڕه وه كانه وه  ده كۆڵێته وه . 

توندوتیژی دیینی 
توندوتیژی  دینییه كانی  پاڵنه ره   درێژه   دوورو  ده یه ی  چه ندین 

له  پاكستان بوونی هه یه ، ده بینین له  رووی مێژووییه وه  سیماو 

كۆمه اڵیه تییان  ناكۆكی  و  ئابوری  دیینی، سیاسی،  ده رهاویشته ی 

به رجه سته  كردووه. پێویسته  له  روانگه ی ئه و توندوتیژییانه وه  كه  

هاوكات بووه  له گه ڵ دامه زراندنی ده وڵه تی پاكستان له  ساڵی 1947 

 ته ماشای ئه م بابه ته  بكرێـت، كاتێك ئه و واڵته  له ژێر ده سه اڵتی 

به ریتانیا رزگاری بوو پاشان له  هندستان جیابۆوه . دامه زراندنی 

پاساوی  به   به ست  پشتی  سه رده مه دا  له و  پاكستان  ده وڵه تی 

سه ركردایه تی الیه نگری سه ربه خۆیی، كه  پێیوابوو موسوڵمانه كان 

كه مینه یه كی  ده بــنــه   ســه ربــه خــۆدا  هندستانێكی  ســایــه ی  لــه  

سه ربه خۆی  ده وڵه تی  پێویستده كات  ئه وه   له به ر  په راوێزخراو، 

خۆیان هه بێت. له  كاتی پرۆسه ی دابه شبوونی هندستاندا، كاری 

توندوتیژی و ئاژاوه گێڕی تائیفی له  نێوان هندۆسه كان، سیخه كان 

و موسوڵمانه كاندا به رپا بوو. 

ملمالنێ به رئه نجامێكی ئاڵۆزی كۆمه ڵێك هۆكار بوو، گرنگترینیان: 

سه رچاوه كان،  دابه شكردنی  له سه ر  خه فه كراو  دوژمنایه تی 

گۆڕانكاریه  كتوپڕه كان له سه ر بونیادی ستراكچه ره  كۆمه اڵیه تییه كانی 

كه  هاوكات بوو له گه ڵ كۆچكردنی پێكهاته  كۆمه اڵیه تیه  لۆكاڵییه كان 

به و  هه ستكرن  دروستبوونی  ســه ره ڕای  نوێ،  ده وڵه تی  به ره و 

ناسنامه یه ی كه  ئایین دیاریده كات. ئه و په لكێشكردنه  هه ڵكشاوو 

بۆ  هۆكاره كه ی  كه   دینییه كاندا،  گروپه   نێوان  له   دوژمنایه تیه  

به رگریكردن  توانای  الوازی  و  ئاسایش  و  ئارامی  له ده ستدانی 

ده گه ڕێته وه، رێگه یان دۆزییه وه  به ره و سه رهه ڵدانی تاوانكاری و 

كردنه ئامانجی گروپ و پێكهاته  دینییه كان و كۆمه ڵگه ی دانیشتوان  

الیه نه كانیتری  بۆ  ته شه نه یكرد  داهاتوودا  له   پاشان  ژنــان،  و 

سیاسه تی ئیتنی و تائیفی. 

پاكستان  رابـــردوو،  ســه ده ی  په نجاكانی  ــه ی  ده ی سه ره تای  له  

ده ركه وتنی دیارده ی ملمالنێ تائیفییه كانی به خۆوه  بینی، كه  له  

ئه نجامدا به  به رپابوونی كاری ئاژاوه گێڕی و تێكده رانه ی به رباڵو 

كه   بوو،  هۆكارێكه وه   چه ند  كاریگه ری  به هۆی  پێهات  كۆتایی 

رابه رو  نێوان  سیاسییه كانی  كێشمه كێشه   و  دینییه كان  گرژییه   له  

سه ركرده  دینییه كاریگه ره كان خۆی ده بینیه وه ، به  تایبه تی ئه وانه ی 

سه ر به  گروپی دیینی تر بوون، ئه مه  جگه  له  له ده ستدانی متمانه و 

ناڕازیبوون به و بارودۆخه  ئابورییه ی كه  له  ئه نجامی كۆچكردنه وه  

دروستبوو، له گه ڵ ئه و نه ریت و كولتوره  دینییه  جیاوازانه دا، كه  

كۆچبه ره  تازه كان له گه ڵ خۆیاندا هه ڵیانگرتبوو.    

له و  پاكستان  له   نوێ  دیینی  توندوتیژی  ــڕه وی  رێ سه ره تای 

سه ده ی  په نجاكانی  كه   بووه ،  به رجه سته   ئاژاوه گێڕییانه دا  كاره  

رابردوو له  دژی تائیفه ی ئه حمه دی پیاده  كرا، ئه و گروپه ی كه  

پاكستان،  ده ره وه ی  وه زیری  له به رامبه ر  له   سیاسی  دژایه تی  به  

كه سایه تی خاوه ن كاریگه رێتی به رفراوان سێر )چۆدری زه فه ره ڵاڵ 

تائیفه ی  دیاری  ئه ندامێكی  كه   كاتێكدا  له   ببوو،  بارگاوی  خان( 

ئه حمه دی بوو. كۆمه ڵێك هۆكاری جۆراوجۆری تر له م بابه ته دا 

رۆڵییان هه بوو له وانه : به رپابوونی ناڕه زایه تی و كاری توندوتیژی 

راستڕه وو  سیاسی  دیینی  گروپێكی  سه ركردایه تی  به   به رفراوان 

ناكۆكیه   ئه و  كاریگه رێتی  له   جگه   ئازادیخوازان،  ئه نجومه نی 

و  موسوڵمان  ئایینی  پیاوانی  نێوان  له   كه   ماوه درێژه ی  ئاڵۆزه  

نوێنه رانی تائیفه ی ئه حمه دی هه بوو، له  پاڵ ئه و پێگه  تائیفیه ی 

كه  له ناو كایه ی ژیانی سیاسی و پێكهاته  جیاوازه كانی كۆمه ڵگه دا 

هه یبوو. خواستی خۆپیشانده ران بریتیبوو له  ئاوێته یه ك داواكاری 

وه زیری  ده ستله كاركێشانه وه ی  داوای  دیینی،  و  ئابوری  سیاسی، 

ده ره وه  )چۆدری زه فه ره ڵاڵ خان(و سه رجه م فه رمانبه رانی فه ڕمی 

حكومه ت و ناساندنی تائیفه ی ئه حمه دییان وه ك گروپێكی الده ر و 
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له الیه ن  له ژێڕه وه   خۆپیشانده ران  ده كــرد.  ئیسالم  له   ده رچــوو 

پشتیوانیان  راگه یاندنه وه   و  حكومه ت  ئه ندامانی  له   ژماره یه ك 

دژی  له   دیینی  توندوتیژی  به ره و  خۆی  بزووتنه وه یه   ئه و  لێكرا. 

زۆرێك  كرده وه   به   كردو  ئاراسته   دینییه كان  گروپه   و  كه مینه كان 

له و سه ركردانه ی كارییانكرد له سه ر جۆشدانی توندوتیژی تائیفی یان 

كاریگه رییان هه بوو له سه ر سیاسه تی نیشتمانی و لۆكاڵی، به شدارو 

كاریگه ریش بوون له و بزووتنه وه یه دا كه  ده یه ی په نجاكان به خۆیه وه  

نێوان  پێكه وه به ستنی  له   هه بوو  به هێزی  رۆڵێكی  ئه وه ش  بینی، 

سیاسه ت و دیین و توندوتیژی تائیفی. 

به   1997دا  ساڵی  له   كه   په الماردانانه ی،  و  هێرش  ئه و  شه پۆلی 

)ته حریك  گروپی  وه ك  توندڕه وی  گروپێكی  چه ند  سه ركردایه تی 

تالیبان(ی پاكستانی و هه ندێك گروپی الوه كی جیابۆوه ی وه ك )جماعه  

پێكرد.  ده ستیان  شیعه كان  به   دژ  جه نجه وی(  )له شكر  و  االحرار( 

ده یه ی  بزووتنه وه ی  كاریگه ری  ژێر  كه وتنه   گروپانه   ئه و  سه رجه م 

په نجاكان و ئه و تاكتیكانه ی كه  گروپه  توندڕه وه كان له و سه رده مه دا 

په یڕه وییان كرد، ئه وه بوو سه دان كه س به هۆی بیروباوه ڕه كانیانه وه  

كه مینه ی  پاشكۆی  كه   تاقمانه شه وه   و  گروپ  به و  ئامانج،  كرانه  

مه سیحی یان كه مینه ی موسوڵمانی شیعه  بوون. له  ساڵی 2016دا، 

گروپی )جماعه  االحرار( هێرشی كرده  سه ر باخچه یه كی گشتی له  

هه ستانه وه   جه ژنی  بۆنه ی  به   ئاهه نگێڕان  كاتی  له   الهور  شاری 

و به  تایبه تی مه سیحییه كانی كرده  ئامانج. له  ماوه ی چه ند ساڵی 

رابردوودا، گروپه  توندڕه وه كان لیستی ئامانجه كانیان فراوانتر كرد 

تاوه كو گروپه  دیینیه  بچوكه كان و كه مینه  سنورداره كانیش بگرێته وه  

له الیه ن  هه ڵمه ته   ئه م  سیخه كان.  و  ئیسماعیلییه كان  نموونه ی  له  

شیعه   به   دژ  والجماعه (ی  السنه   )أهل  به ناوی  سیاسی  حزبێكی 

الرسول( حرمه   )تحریك  گروپی  كه   كاتێكدا  له   لێكرا،  پشتگیری 

ی سه ر به  كۆمه ڵه ی ده عوه  هه ڵمه تێكی له  دژی ئه حمه دییه كان و 

پرسه  په یوه ندیداره كان به  كوفركردنه وه . به  نزیكی هه موو حزب و 

گروپێكی دیینی له  پاكستان حه زو ئاماده ییان تیایه  بۆ به شداریكردن له  

خۆپیشاندان و توندوتیژی تائیفی، هه روه ك شه رعزه نه كانی سه ر به  

گه وره ترین حزبی سیاسی و گروپی دیینی له  به هێزكردنی تائیفیه تدا 

رۆڵییان گێڕا. به اڵم حزبی )بزووتنه وه ی نه ته وه یی یه كگرتوو(، كه  

باره گای سه ره كی له  شاری كه راچیه، له  كاتی هه ڵمه تی هه ڵبژاردندا 

ناوی  تۆمه تباركرا به  هه وڵدانی بۆ له باربردنی گروپێكی شیعه  به  

)ئه نجومه نی یه كبوونی موسوڵمانان(، له گه ڵئه وه شدا كه  بزووتنه وه ی 

له   رێزگرتن  بۆ  ده ربرێوه   خۆی  الیه نگری  یه كگرتوو  نه ته وه یی 

لە پاکستان جیاوازی لەسەر بنەمای ئیتنی و مەزهەبی بوونی هەیە
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كاتێكدا  له   چاالكییه كانیان.  كارو  ئه نجامدانی  له   شیعه كان  مافی 

یارمه تیده ر  ژینگه یه كی  دروستبوونی  له   هانده ره   بارودۆخه   ئه و 

به   توندڕه وه كان  گروپه   دیینی،  توندوتیژی  كێرڤی  زیادبوونی  بۆ 

پاكستان  له   توندوتیژییانه ی  له و  شێوه یه كی راسته وخۆ به رپرسیارن 

به رده وامه . له  ساڵی 2015 ناوی حزبی )ته حریك تالیبان(ی پاكستان 

و ئه و گروپانه ی لێی جیابوونه ته وه  له  سه رووی ناوی دیارترین ئه و 

گروپی  وه ك  توندوتیژییه كان  له   بوون  به شدار  كه   بوو  گروپانه دا 

گروپی  هه ندێك  شانبه شانی  الله(،  )جند  و  االحرار(  )المجاهدین 

لۆكاڵی تردا، كه  په یوه ستبوونیان به  رێكخراوی داعش له  سوریاو به  

گروپی  )له شكر جه نجه وی( راگه یاندووه .     

بۆچی گروپه  توندڕه وه كان هێرشده كه نه  سه ر 
كه مینه كان؟ 

بونیادنانی  زانیارییه كانی  ناوه رۆكی  له   پشكنینێك  ئه نجامی  له  

ئۆپه راسیۆنه كان، كه  گروپه  توندڕه وه كان سه باره ت به  كردنه ئامانجی 

كه مینه  دیینیه كان و گروپه  ئیسالمییه كان باڵوی ده كه نه وه ، چۆنێتی 

و  هێرش  ئه نجامدانی  بۆ  توندڕه وانه   گروپه   ئه و  پاساوهێنانه وه ی 

په الماره كانیان ئاشكرا كراوه : 

ناسنامه  
الیه نی  به   په یوه سته   دیینی  ناسنامه ی  زۆرجـــار  پاكستان  له  

نه ته وه ییه وه ، هۆكاری ئه وه ش ده گه ڕێته وه  بۆ مێژووی پاكستان و 

زۆرینه ی  ده وڵه تێكه   پاكستان  كه   پێیه ی  به و  یاساییه كه ی،  ناسنامه  

له گه ڵ  هاوكاتبوو  دامه زراندنی  و  موسوڵمانن  دانیشتوانه كه ی 

ده ستپێكردنی كۆچی پێكهاته ناموسوڵمانه  كانی كۆمه ڵگهكه ی به ره و 

دوورخستنه وه ی  له سه ر  ده وڵه ت  سیاسه ته كانی  به اڵم  هندستان. 

كه مینه كان له  دامه زراوه كانی ده سه اڵت بونیادنراوه ، ئه مه  له  كاتێكدا 

كه  جیاكاریی به  شێوه یه كی فراوان له  به رامبه ر كه مینه كان له  پاكستان 

پراكتیزه  ده كرێت. له  ئه نجامی ئه مه دا، گروپه  دینییه  توندڕه وه كان 

ناو  كه مینه كانی  له   بیانی  ده وڵه تانی  بۆ  تێڕوانینیان  هه مان  به  

پاكستان ده ڕوانن، یان وه كو دوژمنێكی ده ره كی لێیان ده ڕوانن. بۆ 

الله( له  دوای هێرشی سه ر كڵێسای  نموونه  ئه وه ی گروپی )جند 

)كل القدیسین( له  پیشاوه ر ئه نجامیدا رایگه یاند: "ئه وانه  دوژمنی 

له سه ر  سورین  و  خۆمان  ئامانجی  كردماننه   ئه وه   له به ر  ئیسالمن 

نیشته جێی  ناموسوڵمانه كانی  بۆسه ر  هێرشه كانمان  به رده وامبوونی 

سه ر خاكی پاكستان". 

ئایدیۆلۆژیا 
به رجه سته كردنی  له سه ر  كردووه   كارییان  دینییه كان  بزووتنه وه  

ملمالنێی تائیفی له  پاكستان، ئه وه ش له  زۆربه ی كاتدا له  رێگه ی 

ده ست تێكه اڵوكردنه وه  بووه  له گه ڵ داموده زگاكانی ده وڵه ت له  

سه رجه م ئاسته كانیاندا، هه روه ها له  رێگه ی به كارهێنانی چه كی 

یاساكانی به كوفراندن  فه توای دیینی و پڕوپاگه نده ، به كارهێنانی 

له  رێگه ی پێشكه شكردنی به رنامه ی فێركاری كه  هانی توندڕه وی 

له   بزووتنه وانه   ئه و  ده كات.  بیرۆكه كانیان  پاڵپشتی  و  ده دات 

ناوهێنانی  سه ر  ده خه نه   فۆكس  جموجهوڵه كانیاندا  ــه وه ری  ت

شوێنكه وتوانی تائیفه كانی وه ك ئه حمه دییه كان به  كه سانی بێباوه ڕ 

شێوازه كانی  بیروباوه ڕو  و  ببنه وه   روبه ڕویان  پێویستده كات  كه  

خوداپه رستیان سنوردار بكرێت. 

له سه ر  گروپانه ی  ئه و  بناغه یه ی  ئه و  بوونه ته   بیروباوه ڕانه   ئه و 

دروستبووه ، وه ك ئه و گروپه ی كه  ناوی )أهل السنه  والجماعه (

ی له خۆی ناوه و ئه و رایه ی په یڕه و كردووه  كه  ده ڵێت شیعه كان 

موسوڵمان نین و پێویسته  له  ده ستور دوور بخرێنه وه  ، هه روه ك 

چۆن به رامبه ر ئه حمه دییه كان كرا. گروپی )أهل السنه  والجماعه ( 

بۆ گروپی له شكر جه نجه وی رێكخراوی دایكه . گروپی به مدواییه  

مەالال یوسفزای
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چه ند هێرشێكی به رفراوانی بۆ سه ر شیعه كان ئه نجامدا، كه  له  

مێژووی پاكستاندا گه وره ترین هێرشه  له وجۆره  بۆ سه ر پێكهاته ی 

شیعه كان ئه نجامدرابێت. گروپی توندڕه و ی )أهل السنه  والجماعه ( 

له و بڕوایه دایه  كه  كوشتنی شیعه كان پاساوی خۆی هه یه . 

كۆمه ڵگه و سیاسه ت
هانده ری  فاكته ری  كۆمه ڵێك  سیاسی  و  كۆمه اڵیه تی  ره وشــی 

ره خساندووه  بۆ گرتنه به ری رێگه ی توندوتیژی له  دژی كه مینه كان و 

گروپه  دینییه كان له  پاكستان، ئه وه ش به هۆی ئه و به ناویه كداچوونه ی 

له  نێوان دیین و به ها كۆمه اڵیه تی و سیاسییه كاندا هه یه ، ئه مه  

كه   ئاژاوه گێڕی،  كاری  ده رهاویشته كانی  كاریگه ری  ســه ره ڕای 

حزبه   زۆرجار  بینی.  به خۆیه وه   په نجاكاندا  ده یه ی  له   پاكستان 

گروپه   و  تائیفییه كان  گروپه   به   پشت  هه ژمونداره كان  سیاسیه  

توندڕه وه كان ده به ستن تاوه كو یارمه تییان بده ن بۆ سه ركه وتن له  

هه ڵبژاردنه  لۆكاڵی و نیشتمانییه كاندا و دروستكردنی هاوپه یمانیی 

ده نگده رانی  ده نگی  به ده ستهینانی  ئامانجی  به   كاتی  سیاسی 

تائیفی  سیاسه تی  ئه ندازه ی  گشتی  به   دیینی.  بیروڕای  خاوه ن 

بونیاد  كۆمه اڵیه تی  ملمالنێی  ده رهاویشته كانی  رۆشنایی  له به ر 

ئابورییه وه  بێت یان  ده نرێت، ئه گه ر به هۆی كاریگه ری جیاوای 

به هۆی ملمالنێی مێژوویی یان تێكچوونی شیرازه ی كۆمه اڵیه تیه وه  

جهانگ  هه رێمی  له   والجماعه (  السنه   )أهل  رێكخراوی  بێت. 

رابه ره   ئه نجامی جوواڵنه وه ی  له   دامه زراوه   بنجاب  له  هه رێمی 

دینییه كانی سه ر به  چینهی ناوه ند له  دژی بژارده ی خاوه ن زه وی 

و زار، كه  له  شیعه كان پێكهاتووه  و فه رمانڕه وایه تی ئه و ناوچه یه  

ده كه ن. ئه م تاقمه  به  شێوه یه كی گشتی له و كۆچبه رانه ن كه  له  

هندستانه وه  هاتوون، كه  له گه ڵ بژارده ی هندی له سه ر مافیان له  

خاوه ندارێتی زه وی و زار له  ملمالنێدا بوون )ئه گه ر بزانین كه  

بژارده ی هندی له پێش سه ربه خۆیی له ژێر قه ڵه مڕه وی ده وڵه تی 

ده وڵه تی هندستان بوون(. 

ناحه زی شیعه كان  زارانه ی  ئه و خاوه ن زه وی و  له  الیه كیتره وه  

به   هاتوون  مه زهه بی  هۆكاری  به   كه   ئه وانه دا  له گه ڵ  بوون، 

مه به ستی سه پاندنی پێشڕه وێتی سیاسی و دینییان له و  ناوچه یه دا 

گیرسانه وه  كه  پێشتر له ژێر ده سه اڵتی كه مینه یه كی شیعه دا بوو. 

به   ناحه ز  بزووتنه وه ی  ده ركه وتنی  له پشت  سه ره كی  هانده ری 

توندوتیژی سیامیەکی دیاری پاکستانە
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دروستبووه   بنه مایه ك  له سه ر  الیه نێكیه وه   له   ئه حمه دی  تائیفه ی 

چه ند  و  خان  چۆدری  ده ره وه   وه زیــری  كاریگه ری  ده ڵێت  كه  

حكومه تی  له سه ر  ئه حمه دی  تائیفه ی  به   سه ر  تری  به رپرسێكی 

باڵوكردنه وه ی  بۆ  بابه ته   ئه و  پێویسته   پاكستان قورس كه وت و 

بیروڕای دینییه كانیان به كاربهێنرێت.   

ملمالنێی ئابوری 
به رهه مهێنانی  له   ده گێڕن  خۆیان  رۆڵی  ئابورییه كانیش  فاكته ره  

چونكه   ده یجوڵێنێت،  دینییه كان  پاڵنه ره   كه   توندوتیژیه  ی  ئه و 

دیینی  مه رجه عیه تی  رابه رایه تیكردنی  و  ئاژاوه نانه وه   كاره كانی 

به كارده هێنرێن بۆ یه كالییكردنه وه ی ناكۆكی ئابوری. له  زۆرێك 

حاڵه ته كانی توندوتیژیدا كه  له  دژی هه واداران و شوێنكه وتوانی 

تائیفه ی ئه حمه دی و له  دژی مه سیحییه كان پیاده  كراوه ، ئه و كاری 

بێباوه ڕیی  و  كوفراندن  تۆمه تی  به هۆی  كه   بوون  ئاژاوه نانه وانه  

په یوه ست به  ناكۆكی و كێشه ی دارایی و یاساییه وه  هه ڵگیرسێنراون، 

زاره وه   و  زه وی  مافیاكانی  له الیه ن  بووه   بیانوویه ك  ته نها  یان 

ئه وه ش  كه مینه كاندا،  زه وی  به سه ر  ده ستگرتن  بۆ  به كارهێنراوه  

له  رێگه ی هاندانیان بۆ نانه وه ی كاری ئاژاوه گێڕی و به كارهێنانی 

گروپی  وه همی.  ئیتنی  ملمالنێی  بۆ جۆشدانی  په رده یه ك  وه ك 

)ته حریك تالیبان( له  پاكستان چاالكیه  داراییه كانی خۆی فراوانكرد 

بۆ ئه وه ی بپه ڕێته وه  بۆ شاری كه راچی به  مه به ستی جێبه جێكردنی 

كارو چاالكییه كانی وه ك رفاندن و بڕینی بانكه كان و سوكایه تی 

پێكردن.

فراوانكردنی رووبه ری ئۆپه راسیۆنه كان 
به  شێوه یه كی گشتی هێرش و په الماره كانی گروپه  توندڕه وه كان 

جۆرێك  به   ئیسالمییه كان  هێزه   و  دینییه كان  كه مینه   دژی  له  

له   زیاتر  بگرێته وه   چاالكی  رووبه ری  فراوانترین  كه   داڕێــژراوه  

المجاهدین  )جماعه   گروپی  كالسیكییه كان.  هێرشه   رووبــه ری 

ساڵی  ته قینه وه ی  جێبه جێكردنی  پالنی  داڕشتنی  له   االحــرار( 

ئاراسته ی سه رۆك وه زیرانی  نامه یه كیان  له  شاری الهور،   2016

بنكه ی  الهــور  شــاری  كه   كـــردووه ،  شه ریف  ــه واز  ن پاكستان 

سیاسی پێكده هێنێت. ئه و هێرشانه  ده ناسرێن به  په نابردنه  به ر 

و  كوشتن  جێه به جێكردنی  له   توندڕه وانه   شێوازی  به كارهێنانی 

شیعی  تائیفه ی  الیه نگرانی  به دوای  پشكنین  و  گه ڕان  پرۆسه ی 

له الیه ن گروپه  توندڕه وه كانه وه ، به و كه سانه شه وه  كه  سه رنشینی 

لێیان  ته قه كردن  و  ئامانج  كردنه   پاشان  شار،  له ناو  پاسه كانن 

بۆ  شیاو  كاتی  دیاریكردنی  یان  تیرهاوێژه كان،  شێوازی  له سه ر 

كه   هێرشانه ی  ئه و  دیاریكراویش  به   هێرشه كان،  ده ستپێكردنی 

تیایدا زۆرترین كه س ده بنه  قه ربانی، بۆ نموونه  وه ك قوداسه كانی 

كاتی  له   هه ینی  رۆژانــی  یان  یه كشه ممه دا،  رۆژانــی  له   كڵێسا 

گروپه   خودی  ئه وه   سه ره ڕای  مزگه وته كان.  له   هه ینیدا  نوێژی 

دروستده بێت،  نێوانیادا  له   شه ڕ  یه كتر  خۆبه خۆی  توندڕه وه كان 

كه  په نا ده به نه  به ر به كارهێنانی شێوازه كانی توندوتیژی نێوخۆیی 

به هۆی ئه و كێشه و ناكۆكییانه وه  كه  له سه ر سه ركردایه تیكردن یان 

له سه ر پاره  یان له سه ر شێوازو شوێن و كاتی جێبه جێكردنی هێرش 

و ئۆپه راسیۆنه كان رووده دات.  

ده رهاویشته كانی توندوتیژی دیینی و ره نگدانه وه ی 
له سه ر ده وڵه ت 

به رهه مدێت  دینییه كانه وه   پاڵنه ره   به هۆی  كه   توندوتیژییه ی  ئه و 

دروستكردووه ،  پاكستان  ده وڵه تی  له سه ر  گــه وره ی  كاریگه ری 

جێبه جێ  ئه منی  ئۆپه راسیۆنی  ده كــات  ناچار  حكومه ت  چونكه  

له مه ش  جگه   بــه دواوه یــه ،  مه ترسی  كــاردانــه وه یــان  كه   بكات، 

ئۆپه راسیۆنه كان فۆر{مێكی ئاڵۆزییان هه یه  به هۆی پشتگیریكردنی 

توندڕه وه   گروپه   رابردوودا.  له   توندڕه وه كان  گروپه   له   پاكستان 

خاڵه   ئاشكراكردنی  بۆ  به كارده هێنن  هێرشه كانیان  چه كداره كان 

ملمالن���ێ به رئه نجامێكی ئاڵۆزی كۆمه ڵێك هۆكار 

بوو، گرنگترینیان: دوژمنایه تی خه فه كراو له سه ر 

دابه شكردنی سه رچاوه كان، گۆڕانكاریه  كتوپڕه كان 

له س���ه ر بونیادی س���تراكچه ره  كۆمه اڵیه تییه كانی 

ك���ه  هاوكات ب���وو له گ���ه ڵ كۆچكردن���ی پێكهاته  

كۆمه اڵیه تیه  لۆكاڵییه كان به ره و ده وڵه تی نوێ
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الوازه كانی حكومه ت له ناو سنوری واڵته كه دا، هه روه ها نیشاندانی 

هێرش  سه رچاوه ی  ئاشكراكردنی  له   حكومه ت  تواناكانی  الوازی 

و په الماره كان و ئیفلیجكردنی و رێگرتن له  ئه نجامدانی هێرشی 

ئاگاداركردنه وه ن  مه سجی  هێرشه كان  لــه وه ی  جگه   پێچه وانه ، 

به   تایبه ت  رێوشوێنی  گرتنه به ر  له   بیر  بێتو  ئه گه ر  حكومه ت  بۆ 

ترس  باڵوكردنه وه ی  بۆ  تاكتیكێكه   ئه مه   بكاته وه .  تۆڵه سه ندنه وه  

له ناو گروپه  دینییه كان و له باربردنی شیرازه ی ژیانی گشتی واڵت 

متمانه   له ده ستدانی  هۆكاری  ده بێته   كه   گومان  تۆوی  چاندنی  و 

گروپی  هاواڵتییه كانی.  گیانی  پاراستنی  له   ده وڵه ت  تواناكانی  به  

به رامبه ر  له   به ده ستهێنا  به رچاوی  كاریگه رییه كی  تالیبان  ته حریك 

 –  2007 سااڵنی  نێوان  ماوه ی  له   تایبه تی  به   پاكستان،  ده وڵه تی 

2013 له  رێگه ی باڵوكردنه وه ی هه ستكردن به  ترسان له ناو كایه ی 

كاری  جێبه جێكردنی  و  تۆقاندن  هه ڕه شه و  به هۆی  حكومه تدا 

سیمبوڵه   سه ر  هێرشكردنه   و  حكومه ت  لێپرسراوانی  تیرۆركردنی 

پاكستان.  له   میللی  سۆفیگه ری  مه زارگه ی  وه ك:  گرنگه كانی 

ده ره كی  فشاری  دروستكردنی  هۆی  بوونه   هێرشه كان  هه روه ها 

له سه ر ده وڵه ت، به  تایبه تی ئه و هێرش و په المارانه ی كه  سه رنجی 

نێوده وڵه تییانه یان  میدیا  ئه و  و  نێوده وڵه تی  كۆمه ڵی  نوێنه رانی 

توندڕه وه كان ده كه ن .  به گژداچوونه وه ی  بانگه شه ی  راكێشاوه، كه  

له گه ڵئه وه شدا بانگه شه ی نێوده وڵه تی بۆ ره به ڕوبوونه وه ی توندوتیژی 

تائیفی به  گشتی كۆپی ناكرێت بۆ داواكردنی پرۆسه یه كی به هێز 

له الیه ن كۆمه ڵی نێوده وڵه تیه وه ، ته نها له و كاته دا نه بێت كه  هه ست 

ئامانجه كانی  كاتێك  ده كرێت،  راسته قینه   مه ترسیه كی  بوونی  به  

له   پلكستان  ده بڕێت.  كیشوه ره كان  سنوری  توندڕه وه كان  گروپه  

یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   فشاره كانی  روبــه ڕوی  ئێشتاش  رابــردوو 

گروپه   كرده وه كانی  و  چاالكی  به گژ  تاوه كو  بۆته وه   ئه مه ریكا 

دینییه چه كداره   توندڕه وه  لۆكاڵییه كاندا بچێته وه  وه ك گروپه كانی: 

ناوخۆی  له   دوانه یان  ئه م  كه   محمد،  جیش  و  تیبه   عه سكه ر 

پاكستاندا هێرش و په الماردان ئه نجام ناده ن، به ڵكو تێوه گالون له  

ئه نجامدانی هێرشه كانیان له ناو هندستان به  شێوه یه كی به رفراوان. 

و  بزووتنه وه   به و  سه ر  هه ن  بچوك  گرپی  چه ندین  هه روه ها 

گروپه  چه كدارانه ن، كه  به رژه وه ندییه كانی ئه مه ریكاو به رژه وه ندی 

بەردەوام کەمینەکان ستەمکارییان بەرامبەر دەکرێت
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ده وڵه ته   بیانییه كان له  ئه فغانستان ده كه نه  ئامانج. 

سیاسییانه ی  حزبه   له و  پێكهاتووه   كه راچی  سیاسه تی  به مشێوه یه  

جۆرێك له  سیاسه تی ئیتنیكی په یڕه و ده كه ن، له گه ڵ گروپه  دیینی 

و  ناكۆكی  جێی  بووه ته   واڵته   ئه و  گه وره كانی  سیاسیه   هێزه   و 

شێوازێكی  بێگومان   الیه نانه  هێزو  ئه و  هه موو  كێشمه كێش. 

وه ك  سیاسی  گروپێكی   كاتێكدا  له   ده كــه ن،  پیاده   توندڕه وانه  

بزووتنه وه ی نه ته وه یی یه كگرتوو هه ڵده ستێت به  راهێنانی گروپه  

چه كداره كان و دروستكردنی قه اڵ له و شوێنانه ی تیایدا نیشته جێن 

دراوسێ و  ناوچه   به سه ر  ده سه اڵتی خۆی  ئامانجی سه پاندنی  به  

كه راچی  رابردووه وه   سه ده ی  هه شتاكانی  ده یه ی  له   نزیكه كاندا. 

قۆناغێكی دوورو درێژی توندوتیژی ئیتنی و سیاسی به ڕێكردووه ، 

جگه  له وه ش شه ڕو ملمالنێی زۆری له  نێوان ئه و هێزو گروپانه و 

كۆمه ڵێك  رووداوانه شدا  له و  و  بینیوه   به خۆوه   ده وڵه ت  هێزی 

و  بلوچه كان  له وانه   كردووه   به شدارییان  دیكه   ئیتنی  پێكهاته ی 

به   پاكستانییه كانن  و  موسوڵمانه  هندی  )ئه مانه   میمۆن  ئه لكۆچی 

زمانی میمۆن قسه  ده كه ن و له  بنه ڕه تدا خه ڵكی ناوچه ی كۆتچ(ن، 

هه روه ها هه ندێكیان خه ڵكی )سند(ن، سه ره ڕای ئه و كۆچبه رانه ی 

كه  له  ناوچه كانی باشوری هه رێمی بنجابه وه  هاتوون.            

له  حزبه  سیاسییه كان  نوێنه رایه تی ژماره یه ك  ئیتنییانه   ئه م گروپه  

و گروپه  تاوانكاره كان ده كه ن، وه ك حزبی بزووتنه وه ی نه ته وه یی 

یه كگرتوو، ناسیۆنالیسته كان په شتۆن، حزبی عه وامی نیشتمانی و 

لیژنه ی ئاسایشی گه الن، كه  باندێكی تاوانكاری سه ر به  حزبی گه لی 

پاكستانه و الیه نگری و پشتیوانی پێكهاته  بلوچه كانی شاری كه راچی 

به ده ستهێناوه .

ئه م بابه ته به  درێژایی سێ ده یه ی رابردوو  بووهته   هۆی چڕكردنی 

ئۆپه راسیۆنه  نیمچه  سه ربازییه كان و چاالكییه كانی پۆلیس له  دژی 

ئه و گروپانه . هه ندێك راپۆرت باسی ئه و كاره  توندوتیژیه  ئیتنییانه  

چه ندین  كه   بینیوه ،  به خۆیه وه   بلوشستان  هه رێمی  كه   ده كه ن 

كرێكاری به نجابی له سه ر ده ستی گروپه  جوداییخوازه كانی بلوشستان 

كوژران له و كاته دا كه  رابه رایه تی بزاڤێكی هه ڵگه ڕاوه یان ده كرد له  

دژی حكومه تی پاكستان.

بۆچی توندوتیژی ئیتنی دروستبووه ؟ 
خواستێك هه یه  بۆ ئه وه ی به رگی توندوتیژی و ملمالنێی ئیتنی ڕووت 

توێژینه وه ی  به ڵگه و  ئه گه رچی  ته نانه ت  كه راچیدا،  به ری  به   بكرێت 

له به رده ستدایه  ده ریانخستووه  كه  هاوپه یمانێتی زۆر كراوه ،  زانستیش 

و  پیاده كردن  بۆ  ده ستنیشانكردووه   گروپانه ی  ئه و  پاڵنه ره كانی  كه  

به كارهێنانی سیاسه تی ئیتنیكی به  شێوه یه ك كه  له  تۆمه تی ئه نجامدانی 

تاوانكاریی دووری ده خاته وه. له م چوارچێوه یه دا گرنگه  هه ڵسه نگاندن 

بۆ هه ر گه ڕێك له  گه ڕه كانی توندوتیژی بكرێت به پێی پێویستییه كانی 

ئه نجامدراوه ،  تێدا  هێرشێكی  هه ر  كه   بارودۆخه ی  ئه و  دیراسه كردنی 

ئه وه ش له  پێناو دیاریكردنی ئه و پاڵنه رانه ی له  پشتیه وه یه تی له جیاتی 

پۆڵێنكردنی له  خانه ی ملمالنێی ئیتنیكی به  ته نها. ده كرێت ملمالنێكان بۆ 

سێ جۆری سه ره كی پۆلێن بكرێت: 

1. توندوتیژی ئیتنی – سیاسی )حزبه  سیاسییه كان له  پشتیه وه ن(. 

2.  كارو كرده وه  تاوانكارییه كان )باڵه  چه كدارییه  تاوانكاره كانی سه ر به و 

حزبانه  ئه نجامی ده ده ن(.

3. توندوتیژی دیینی )تاقم و گروپه  چه كداره كانی سه ر به  هێزه  دیینی 

و سیاسیه  توندڕه وه  كان ئه نجامی ده ده ن(. 

له گه ڵئه وه دا كه  ئه و ملمالنێیانه  به  شێوه یه كی گشتی به  چه ند ئامانجێكی 

جۆراوجۆره وه  په یوه ستن، ئاشكرایه  ئه و ناكۆكی و ملمالنێ ئیتنییانه ی 

كه  بوونه ته  هۆی سه رهه ڵدانی كۆمه ڵێك خۆپیشاندان و ناڕه زایه تی و 

كاری ئاژاوه گێڕی و شه ڕو پێكدادان له سه ر شه قامه كان، زۆر جاریش ئه و 

ناكۆكییانه  له الیه ن حزبه  سیاسییه كان و گروپه كانه وه  به كارده هێنرێت بۆ 

به رپاكردنی شه ڕ به  ئامانجی گێچه ڵپێكردن و ده ست به سه رداگرتنی زه وی 

و زار. به  شێوازی باڵوبوونه وه ی دیارده ی توندوتیژی دیینی له  پاكستان، 

دوایین ده یه ی سه ده ی رابردوو زیادبوونی قه باره و ژماره ی هێرشه كان 

بزووتن���ه وه  دینییه كان كارییان كردووه  له س���ه ر 

به رجه س���ته كردنی ملمالنێی تائیفی له  پاكستان، 

ئ���ه وه ش له  زۆرب���ه ی كات���دا له  رێگه ی ده س���ت 

تێكه اڵوكردن���ه وه  ب���ووه  له گ���ه ڵ داموده زگاكانی 

ده وڵ���ه ت له  س���ه رجه م ئاس���ته كانیاندا، هه روه ها 

له  رێگ���ه ی به كارهێنانی چه كی فه توای دیینی و 

پڕوپاگه نده 



94

ئایدیا دیپلۆماتیك

و  تاوانكاری  مافیا   و  گروپ  له الیه ن  دڕندانه ی  شێوازی  گرتنه به ری  و 

سیاسییه كان له  كه راچی به خۆیه وه  بینی. ئه و شێوازو تاكتیكانه  سه ربڕین و 

ئه شكه نجه دانی جه سته یی گرته وه ، پاشان ئه وه نده ی نه خایاند بارودۆخه كه  

له  كه راچی گۆڕاو به ره و هه ڵكشان رۆیشت تا ئاستی پرسێكی نیشتمانی. 

دینییه   گروپه   له الیه ن  پێكدادانیشی  شه ڕو  به رپاكردنی  ملمالنێكان 

بینی.  به خۆوه   پاكستان  سیاسییه كانی  حزبه   دژی  له   توندڕه وه كانه وه  

پاكستانی شه ڕێكی وێرانكاریی  تالیبان(ی  )ته حریك  نموونه  گروپی  بۆ 

سه رتاسه ری له  دژی حزبی عه وامی نیشتمانی له  كه رچی به رپا كرد له  

كه سایه تی  كۆمه ڵێك  كه   تیرۆركردن،  هه ڵمه تی  جێبه جێكردنی  رێگه ی 

كرده  ئامانج، هه روه ها له  رێی به كارهێنانی هه ڕه شه و تۆقاندنه وه  پشێوی 

دروستكرد، پاشان جێمۆڵگه كانی پێشووی گۆڕی به  شوێن و جێمۆڵگه ی 

تر له  ناوچه كانی په شتۆن.   

2. كاردانه وه كان له  نێوان بێموباالتی و هه ستكردن به  توڕه یی 

به  گشتی كاردانه وه كان له  به رامبه ر هێرش و په الماردانه  چه كدارییه كان له  

پاكستان له  نێوان نیمچه  بێموباالتی و هه ستكردن به  توڕه یی به رفراواندایه . 

ئه م كاردانه وانه  پشتده به ستێت به  كۆمه ڵێك فاكته ر، دیارترینیان: ئه گه رو 

پێشبینیكردنی هێرشكردن، ئه و شوێن و كه سایه تییانه ی ده كرێنه  ئامانج، 

به اڵم  ئه نجامده درێت.  تێدا  په الماره كانیان  و  كه  هێرش  شارانه ی  ئه و 

هه ڵوێست وه رگرتن له  هه مبه ر ئه و هێرشانه  له سه ر الپه ڕه ی رۆژنامه كان 

و له  ناوه نده  جه ماوه رییه كان و كه ناڵه كانی راگه یاندن، ده چێته  خانه ی 

هه ڵوێسته  جیاكارییه كانه وه ، كه  له  بنه ڕه تدا له  دژی گروپی ئیتنی و تائیفه  

دینییه كان و كه مینه كانی پاكستان بوونی هه یه . 

تۆمه ته كانی كوفراندن و ئه و كاری توندوتیژییانه ی لێی كه وته وه  

نێوان  كاردانه وه كان  له   ده درێت  گه وره   بوونی جیاوازییه كی  سه رنجی 

بابه ته كه  په یوه ندی هه بێت به   جه ماوه رو میدیا و حكومه تدا، كاتێك 

له   یه كێك  ئاراسته ی  كه   كوفركردن  تاوانی  به   په یوه ست  توندوتیژی 

ئه ندامانی سه ر به  گروپێكی ئیسالمی یان كه مینه یه كی دیینی ده كرێت. 

ئه م تۆمه تانه  كه  زۆرجار هه ڵبه ستراون، به  شێوه یه كی رۆتینی بازنه كه ی 

فراوان ده بێت تا ده گۆڕێت بۆ دروستبوونی كاری توندوتیژی، كه  هه موو 

كۆمه ڵگه  ده كاته  ئامانج و ده بێته  پراكتیزه یه كی تاوانكاریی رێكخراو له  

پاكستان، به  به شداریكردنی الیه نگران و هه وادارانی حزبه  سیاسییه كان 

لە پاکستان مندااڵن بە سەرباز دەکرێن
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و گروپه  دیینی و سه ربازییه كان، پیاوانی ئایینی، باندو تاقمه  بچوكه كان. 

هێرشێكی  هۆی  ده بێته   تۆمه تباركردنانه   ئه و  هه یه   وا  زۆرجــاری 

گێره شێوێنانه  بۆسه ر ئه و شوێن و گه ڕه كانه ی كه  كه مینه  دینییه كان تیایدا 

نیشته جێبوون. به اڵم له گه ڵئه وه شدا هه مان جۆری به ده نگه وه هاتنی ئه منی 

به ده ست ناهێنێت كه  پێویسته  بۆ جێبه جێكردنی هێرشێكی چه كداری یان 

بۆ  نه بووه   ئاماده یی  حكومه ت  زۆرجار  رێكخراو.  تاوانكاریی  كارێكی 

گرتنه به ری هه رجۆره  رێكارێك بۆ وه اڵمدانه وه ی كاری گێره شێوێنی له  

ترسی كاردانه وه یان، كه  پێده چێت كاردانه وه یه كی توندوتیژ بێت، یان 

وه ك په رچه كردارێك له  به رامبه ر كه سێكی تۆمه تباركراو به  كوفركردن 

یان پشتیوانیكردنی بێباوه ڕی تۆمه تبار كراوه . ئه و شێوازانه  له  ئه نجامدانی 

كاری ئاژاوه گێڕی رۆڵی گرنگ ده گێڕێت له  دروستبوونی كه شێكی پڕ له  

ناحه زی و تۆقاندن و له ده ستدانی ئارامی و ئاسایش له الی كه مینه كان.  

به پێی  توندڕه وه كانه وه   گروپه   له الیه ن  توندوتیژی  ئاستی  هه ڵكشانی 

هانده رێك  ده بێته   واڵت،  ئاسایشی  و  سیاسی  بارودۆخی  پێویستی 

فراوانكردنی  و  به رده وامبوون  و  ده ستپێكردن  پێناو  له   حكومه ت  بۆ 

ئۆپه راسیۆنه  ئه منییه كان، یان ده ستكردن به  لێكۆڵینه وه ی ئه منی، ئه وه ش 

به  دڵنیاییه وه  ده بێته  هۆی ده ستپێكردنی ئۆپه راسیۆنی نیمچه  سه ربازی 

له گه ڵیاندا  تاوانبارانه ی  ئه و  و  سیاسی  چاالكانی  دژی  له   پۆلیسی  یان 

هاوپه یمانن، هه رچه نده  ئه وه  پێویستی به  خۆپارێزی له  كاردانه وه یه كی 

شێوانی  و  ناسه قامگیری  دۆخی  به ره و  واڵت  هه نگاونانی  مه ترسیدارو 

سیاسی هه یه . سه ره ڕای ئه وه ش سروشتی بارگاویكراوی هێزه  ئه منییه كان 

یان  توندڕه وه كاندا،  له گه ڵ  تێوه گالنیان  تۆمه ته كانی  و  سیاسه ت  به  

په ینه بردن به  كارو كرده وه  تاوانكارییه كانیان، به  گشتی چه ندین پرسیار 

سه باره ت به  كاریگه رێتی ئه و چاالكی و ئۆپه راسۆنانه  ده وروژێنێت، به  

به  هه ند  مرۆڤ  مافه كانی  له   رێزگرتن  ئایا  كه   باره یه وه   له و  تایبه ت 

وه رگیراوه  یان نا.    

كاردانه وه ی كه ناڵه كانی راگه یاندن 
له  راستیدا هۆیه كان و كه ناڵه كانی راگه یاندن رۆڵی گرنگ ده گێڕن له  

له و  توندوتیژی.  بابه تی  به   په یوه ندیداره كان  پێشبینییه   دروستكردنی 

كاته وه ی پاكستان ده ستیكردووه  به  جێبه جێكردنی پرۆسه یه كی ئایشیی 

به رباڵو له  دوای ئه نجامدانی ئه و په الماره ی قوتابخانه یه كی له  پیشاوه ر 

روداوه كانیان  روماڵكردنی  ئاستی  راگه یاندن  كه ناڵه كانی  ئامانج،  كرده  

كه مكرده وه  یان سنوردارییان كرد، به  تایبه تی سه باره ت به  هێرش و 

په المارانه ی كه  پاڵنه رو هۆكاری دینییان هه یه ، جگه  له وه  حاڵه تانه ی كه  

سوپای پاكستان هه ڵوێستێكی به هێزو ئاشكرا له  به رامبه رییان وه رده گرێت، 

یان ئه گه ر بڕیار بدرێت بۆ باڵوه پێكردنی هێزه كانی سوپا. جگه  له وه ش 

دامه زراوه كانی میدیا خۆیان ده پارێزن له  دیاریكردنی ناسنامه ی قوربانیانی 

توندوتیژی دیینی یان ئیتنی. 

 كه ناڵه كانی ته له فیزیۆنی ناوخۆیی له  پاكستان به  درێژایی سااڵنی رابردوو 

به  ئاست و قه باره ی جیاواز رێگه یانداوه  به  پێشكه شكردنی روماڵكرنی 

زیاتر  كه   گروپانه دا  ئه و  له گه ڵ  مامه ڵه كردنیان  كاتی  له   سانسۆر  بێ 

توندوتیژن. هه روه ها ده زگاكانی راگه یاندن روبه ڕوی هه ڕه شه و تۆقاندن 

داوایان  چونكه   تاوانكاره كانه وه ،  توندڕه وو  گروپه  له الیه ن  ده كرێنه وه  

لێده كه ن بیرو بۆچوونه كانیان باڵوبكه نه وه  و پڕوپاگه نده یان بۆ بكه ن. 

ئه وه ش له  ده رئه نجامدا بووه  هۆی پێكهێنانی وێنه یه كی ته واونه كراوی 

پاكستان  له   ئیتنیه وه   یان  دیینی  پاڵنه ری  به  هۆكاری  ملمالنێیه ی  ئه و 

درێژه ی هه یه ، ئه وه ش له  سایه ی ناكۆكی و ناچوونیه كی سه خت له گه ڵ 

ئه و گروپه  توندڕه وانه ی كه  به وپه ڕی روونی و راشكاوییه وه  ئامانجه كانیان 

راگه یاندووه .

دوا وته 
بۆ چه ند هۆكارێك ده گه ڕێته وه   ئیتنی  توندوتیژی دیینی و  هه بوونی 

كه  له  ناسنامه و مێژووی پاكستان و گه شه كردنی ستراكچه ره  سیاسی و 

دینییه كانی ئه و واڵته دا ره گییان داكوتاوه . گروپه  توندڕه وه كان بازنه ی 

ئامانجه كانی توندوتیژییان فراوانتر كردووه ، كه  پشتده به ستێت به  چه ند 

روانگه یه كی دیینی، به  تایبه تی له م سااڵنه ی دواییدا، به  دیاریكراویش 

له ناو  تر  الوه كییه كانی  كۆمه ڵگه   نێوان  له   ئیتنی  ملمالنێێه كی  كاتێك 

شاره كاندا هه ڵگیرسا، بۆ نموونه  وه ك كه راچی. به اڵم هه ڵكشانی كێرڤی 

توندوتیژی و تاكتیكه  نامرۆڤانه و دڕندانه ییه كان، كه  له الیه ن ئه و گروپانه وه  

بۆ پاكتاوكردنی نه یاره كان په یڕه و ده كرێت، ملمالنێكه ی هێنایه وه  پێشی 

هاوشێوه   كاردانه وه ی  په الماره كان  و  هێرش  بێئه وه ی  به اڵم  پێشه وه ، 

به   بارگاویكراو  سروشتی   بۆ  ده گه ڕێته وه   له مه ش  به شێك  بوروژێنن. 

سیاسه ت و دووری پانتاییه  جوگرافییه كان و نه مانی په یوه ندی و وابه سته یی 

كۆمه اڵیه تی پته و له گه ڵ گروپه  دیینی و ئیتنیه به ئامانجكراوه كان.   

* سابا ئیمتیاز: رۆژنامه نوس و توێژه ری پسپۆڕ له  كاروباری پاكستان.         
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